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

Anexo
2019-2023

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:KIEQ28IUV2Z6J0UX

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

Gabinete de Comunicación. Alcaldia
comunicacion2@pontevedra.eu
www.pontevedra.gal

20 de febreiro de 2021

A exposión #eusonLoureiro achega a
historia do barrio a través do comercio
‣ A evolución urbana en imaxes, a historia de lugares
emblemáticos como o Campo do Progreso, a antiga fábrica de
Gaseosas El Ama, a discoteca Eqqus ou os fielatos pode
seguirse a través dos escaparates da rúa
‣ Tamén se recolle a biografía do doutor José Loureiro Crespo e
a actividade deportiva que a comezos do século pasado se
desenvolvía no barrio ao redor do equipo da Eiriña e dos dous
equipos de hóckey
A campaña #eusonLoureiro, deseñada co obxecto de promover o comercio durante as
obras de reforma desta rúa, continúa coa última das accións deseñadas: a instalación
dunha exposición nos escaparates dos comercios da contorna para dar a coñecer a
historia e a memoria do barrio. Convén lembrar que a campaña, posta en marcha desde a
Concellaría de Obras Urbanas, que xestiona Demetrio Gómez, comezara a finais do
pasado ano coa colocación de totéms na rúa indicando os negocios e a súa tipoloxía,
dous roteiros para coñecer o barrio e a súa historia e, durante o período de Nadal, os
comercios agasallaron aos clientes cunha pulseira co lema #eusonLoureiro.
A exposición #eusonLoureiro, tal e como estaba previsto, está formada por cartaces
instalados nas cristaleiras dos comercios e fai un extenso percorrido pola historia
recuperando a biografía de diferentes persoeiros, lugares e negocios emblemáticos xa
desaparecidos, a importancia da actividade deportiva vinculada ao Campo do Progreso e
a evolución urbana do barrio.
No ano 1953, o Concello de Pontevedra acorda poñerlle o nome de Loureiro Crespo á rúa
que vai deste o tramo da avenida de Lugo ata a rúa Benito Corbal, polo que a biografía
deste doutor ocupa un lugar importante na exposición. Así, recóllese que José Loureiro
Crespo (1881-1961) foi un médico e político republicano, concelleiro entre 1912 e 1919,
que destacou por defender melloras para Mourente, A Seca e o Burgo en materia de
sanidade pública. Foi ademais impulsor do alumeado público na Santiña, da escola
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pública de Mourente ou da regulación da venda de hortalizas e verduras nos quioscos da
praza de Indalecio Armesto (actual praza da Verdura). Tamén foi director interino do
hospital provincial de Pontevedra e secretario do Colexio Médico Provincial.
A mostra tamén fai un percorrido por establecementos emblemáticos xa desaparecidos,
como a fábrica de gaseosas El Ama, que segundo se explica, foi unha das cinco marcas
de gaseosa que existían en Pontevedra ao redor de 1948. Entre as anécdotas que recolle
a exposición figuran o insólito que resultaba a elegancia dos traballadores da fábrica que
vestían traxe e garabata, así como a ausencia de fotografías das traballadoras.
O solar que acollía a fábrica de gaseosas deu paso ,a finais da década de 1970, á mítica
discoteca Eqqus. Á inauguración, o 25 de maio de 1979, asistiron 3.500 persoas entre os
que se contaban o comentarista deportivo José María García e o futbolista do Real
Madrid, Amancio Amaro Varela, que coincidiran co Trío Acuario no avión que os traía
desde Madrid para participar na festa inaugural. Os paneis recollen que o Trío Acuario
estaba composto polas azafatas do popular programa de televisión 'Un, dos, tres' e que o
mestre de cerimonias daquela noite fora o cantante madrileño Micky.
O Campo do Progreso, situado entre as rúas Joaquín Costa, Cobián Areal, a estrada de
Ourense e o final da rúa Progreso, ocupa boa parte da mostra por acoller un importante
número de acontecementos culturais e deportivos ao aire libre. O fútbol ocupou un lugar
destacado, sobre todo no relativo ao equipo da Eiriña e o seu xogador estrela 'Fariña', do
que se inclúen unha fotografía e un debuxo realizado por Castelao. Tamén se recollen
sendas imaxes da década de 1930 dous dous equipos de hóckey, masculino e feminino,
que foron dos primeiros equipos deste deporte en Galiza.
Tamén o Campo do Progreso é escenario da visita, en 1934, do 'Grandioso Circo Carl
Hagenbeck', que chegou á estación de Campolongo (praza de Galicia) e atravesou a
cidade ata o Campo do Progreso nunha gran caravana arrastrada por elefantes.
Explícase que este circo incluía gran cantidade de animais salvaxes do famoso parque
zoolóxico de Stellingen-Hamburgo.
Completan a mostra un panel sobre os fielatos, que eran establecementos situados nos
accesos ás cidades nos que se cobraban impostos ás persoas que traían mercadorías
para vender na vila; un panel sobre Ernesto Caballero que, entre outras accións, dirixiu a
frábrica da luz (actual Casa da Luz na praza da Verdura), o laboratorio municipal e a
estación meteorolóxica; e unha selección de fotografías desde a década de 1970 ata a
actualidade que amosar a evolución urbana do barrio.
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Os cartaces están colocados nos seguintes establecementos: Engel & Volkers, A Devesa,
Tendencias Floristas, Chilindres, Farmacia Pontus Veteris, Hipercor, Administración de
Loterías nº 7, Qka Muebles, Carlos Conde Peluquería, Tobico Zapaterías, Comercial MC,
A Ferrolana Alimentación, Librería Luna Nueva, Aquelarre, O Remendeiro, Peluquería
Nardi, Peluquería LowCost

Saúdos ;-)
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21 de decembro de 2020

#EuSonLoureiro activa dous roteiros
virtuais para achegar a historia do barrio
e dinamizar o comercio
‣ A través de códigos QR instalados nos escaparates das tendas
do barrio poderán realizarse un roteiro histórico e un xogo de
pistas para resolver un crime no que o doutor Loureiro Crespo
se viu implicado a comezos do pasado século
‣ Os establecementos comerciais adheridos á campaña
repartirán 5.000 pulseiras entre os seus clientes durante o
período de Nadal
O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez, presentou esta mañá os dous roteiros virtuais
que se activan na nova fase da campaña #EuSonLoureiro, coa que se está a dinamizar o
comercio do barrio durante a duración das obras de reforma da rúa Loureiro Crespo. O
concelleiro fixo especial fincapé na necesidade de promover as compras no comercio
local, e máis durante o período de Nadal, e asegurou que "aínda con todas as normas
que nos impón a Covid, o obxectivo é facer gasto no comercio local e no comercio deste
barrio tan importante para a cidade, para o que desenvolvemos alngunha acción
interesante e incluso divertida".
O roteiro máis novidoso é un xogo de pistas baseado na resolución dun crime acontecido
nos anos 20 do século pasado e no que se viu implicado o doutor Loureiro Crespo na súa
faceta profesional de médico. Este xogo, especialmente deseñado para público familiar,
realízase a través de 9 códigos QR instalados nos establecementos Tendencias Floristas,
Farmacia Pontus Veteris, Mobles Qka, Perruquería Carlos Conde, Tobico Zapaterías,
Salam Halal, Aquelarre, Libraría Atenas, e Perruquería Low Cost.
O segundo dos roteiros está baseado na historia da figura do doutor Loureiro Crespo, nas
orixes do Hospital Provincial e no rueiro que o rodea, así como nas obras de mellora que
se están a realizar no barrio. Para seguir este roteiro están dispoñibles códigos QR nos
escaparates dos establecementos comerciais da rúa adheridos a esta campaña.
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Demetrio Gómez explicou que o deseño virtual destes roteiros ven dado porque "de
ningunha maneira poden ser en grupo" dadas as restricións actuais derivadas da
pandemia pero que "se poden facer respectando grupos burbulla e unidades familiares ou
de convivencia". Insistiu en que son un bo motivo "para achegarse polo barrio e ademais
aproveitar para ver como vai avanzando a reforma de Pontevedra e entrar nas tendas".
Precisamente as tendas adheridas á campaña repartirán 5.000 pulseiras co lema
#eusonLoureiro entre as e os clientes durante o período de Nadal. O lema da campaña
tamén se utiliza nun filtro de instagram específico que está activo desde hoxe na conta do
Concello.

Saúdos ;-)
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19 de novembro de 2020

Máis de 40 locais comerciais xa están
incorporados á campaña #eusonloureiro
‣ A iniciativa, que parte da Concellaría de Obras para tratar de
paliar os efectos da reforma da rúa, arrancou hoxe coa
distribución de carteleria polos establecementos adheridos.
‣ O alcalde e o concelleiro de Obras, Demetrio Gómez
mantiveron un encontro con algúns comerciantes aproveitando
a instalación do primeiro monolito.
Esta mañá comezaron as primeiras accións da campaña de dinamización do
comercio de Loureiro Crespo #Eusonloureiro que pon en marcha a Concellaría de
Obras, que dirixe Demetrio Gómez, coa pretensión de minimizar os efectos negativos
que as obras teñen sobre este sector.
O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, o concelleiro de Obras, Demetrio Gómez e
o concelleiro de Urbanismo, Xaquín Moreda achegáronse até o cruzamento da rúa
Loureiro Crespo con Doce de Novembro para manter un encontro con comerciantes
da rúa aproveitando a colocación do novo monolito que recolle os establecementos
comerciais adheridos á campaña. Polo de agora, 42.
O alcalde lembrou que se trata dunha campaña para visibilizar o comercio da rúa
mentres se atopa en obras co propósito de que os veciños e veciñas de Pontevedra
se acheguen ao barrio a mercar. Lores asegurou que os comercios de Loureiro
Crespo están a pasar un mal momento tanto pola pandemia, ao igual que o resto de
establecementos da cidade, ao que hai que engadirlle ás molestias que ocasionan as
obras “por iso intentaremos que neste Nadal se compre no barrio”.
Aproveitando a parada da construción con motivo das vacacións de Nadal, a
Concellaría e a empresa adxudicataria, Covsa, tratarán que as zonas en obras se
atopen o máis practicables posibles para que non interfiran nas comunicacións e nas
compras de Nadal.

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:KIEQ28IUV2Z6J0UX

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

Gabinete de Comunicación. Alcaldia
comunicacion2@pontevedra.gal
www.pontevedra.gal

A campaña
#eusonloureiro é unha campaña ambiciosa que, ademais de promover as compras
de proximidade, inclúe accións relativas á propia historia e á memoria do barrio a
través de roteiros e exposicións.
Ademais da parte gráfica, elaborouse un censo de todos os negocios da zona que
incluíu a compilación de datos e material gráfico de cada un deles para utilizalo en
redes sociais e nunha mostra que recolla a historia da rúa.
Tamén se repartiron cartaces específicos para os locais comerciais, volantinas para
toda a veciñanza. E nas vindeiras semanas farase unha instalación fotográfica coa
historia do barrio que poderá visitarse facendo un percorrido polos escaparates dos
establecementos comerciais.
Tamén en decembro, está previsto un roteiro para coñecer o barrio e a súa historia e,
aproveitando o Nadal, os comercios agasallarán aos clientes cunha pulseira co lema
#eusonLoureiro

Saúdos ;-))
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29 de setembro de 2020

Concello e comerciantes deseñan a
campaña #eusonLoureiro para reactivar o
comercio durante a reforma desta rúa
‣ A campaña, ademais de promover as compras de proximidade,
inclúe unha exposición e roteiros sobre a historia do barrio e
agasallos para a clientela dos comercios
O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, e a presidenta da Asociación de
Comerciantes de Loureiro Crespo, María Viz, presentaron esta mañá a campaña
#eusonLoureiro, deseñada co obxecto de promover e reactivar o comercio durante as
obras de reforma desta rúa. Trátase dunha campaña ambiciosa que, ademais de
promover as compras de proximidade, inclúe accións relativas á propia historia e á
memoria do barrio a través de roteiros e exposicións.
A iniciativa xorde, segundo explicou Demetrio Gómez dos encontros mantidos entre o
Concello e a Asociación de Comerciantes desde antes xa de comezar as obras, durante
os cales os empresarios e empresarias da zona solicitaron algún tipo de campaña para
paliar os efectos que habitualmente teñen as obras no sector comercial, dando como
resultado esta campaña de promoción. Demetrio Gómez indicou que a campaña, ademais
de promocionar o comercio nesta zona "tamén coincide co que para nós é o mandato dos
barrios ao que hai que sumarlle os obxectivos de calquera reforma urbana que se realiza
en Pontevedra que é precisamente o de dinamizar o comercio local e de proximidade e
xerar e crear vida dentro dos barrios".
Pola súa banda, María Viz salientou que o barrio ten "moitísima presenza comercial e de
moitos tipos" e lembrou que "é un barrio con moita historia e unha vertente imprescindible
para a entrada na cidade". Neste sentido, asegurou que a campaña vai permitir visibilizar
que "non só somos un barrio de primeira senón tamén parecelo".
A posta en marcha desta campaña, despois da fase desta deseño, continúa coa
elaboración dun censo de todos os negocios da zona que inclúe a compilación de datos e
material gráfico de cada un deles. O obxectivo é empregar este material para utilizalo en
redes sociais e nunha mostra que recolla a historia da rúa. Así, a campaña inclúe, a
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partires de novembro, cartaces específicos para os locais comerciais, volantinas para toda
a veciñanza, a colocación de totéms indicando os negocios e a súa tipoloxía, e a
instalación da exposición fotográfica coa historia do barrio que poderá visitarse facendo
un percorrido polos escaparates dos establecementos comerciais. Xa en decembro, está
previsto un roteiro para coñecer o barrio e a súa historia e, aproveitando o Nadal, os
comercios agasallarán aos clientes cunha pulseira co lema #eusonLoureiro
Inicio das obras para aparcadoiro Valdecorvos
Demetrio Gómez tamén avanzou que as obras para acondicionar unha parcela en
Valdecorvos como aparcadoiro de borde comezarán esta semana, atendendo a outra das
solicitudes realizadas tanto pola Asociación de Comerciantes como de Veciños de
Loureiro Crespo. Esta demanda vén dada pola falta de prazas de aparcadoiro de borde
nesa parte da cidade, que ten menos dotación deste tipo de aparcadoiros que outras
zonas. As obras, que terán unha duración de 4 meses, permitirán dispoñer de ao redor de
60 prazas de aparcadoiro nunha parcela colindante á rúa Prado Novo.
Máis espazo público a disposición dos centros educativos
O concelleiro de Obras tamén informou que o vindeiro luns está previsto que a Xunta de
Goberno local aprobe a solicitude da Consellaría de Educación de pechar unha parte da
avenida Montero Ríos para uso exclusivo para as aulas de educación física do IES Valle
Inclán.
Deste xeito, o Concello dá solución ás demandas de espazo público que lle van
trasladando os centros educativos da cidade para dar cabida ao cumprimento das
medidas de seguridade para o seu alumnado. Neste sentido, despois do peche de Raíña
Vitoria para facilitar a entrada e saída do alumnado do IES Sánchez Cantón, o concello
está pendente da solicitude da Consellaría de Educación para o peche de Alfonso XIII
para ser usada como patio de recreo polo alumnado do CEIP Froebel. A rúa Alfonso XIII
quedaría para uso exclusivo de residentes, que accederían só por Echegarai e
instalaríanse bolardos cortando o paso cara a Concepción Arenal. Durante o horario de
recreo, o acceso ao tráfico rodado quedaría totalmente restrinxido.

Saúdos ;-)
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12 de febreiro de 2021

Boa acollida veciñal do proxecto de
reforma da rúa da Santiña
‣ As achegas veciñais que se reciban nos vindeiros días serán
avaliadas de cara a redacción proxecto de execución, co
obxectivo de poder comezar a obra a finais de ano
O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, explicou onte na asamblea en liña coa
veciñanza do barrio do Burgo que as achegas veciñais que se reciban nos vindeiros días
serán avaliadas de cara a próxima redacción do proxecto de execución da reforma da rúa
da Santiña. Segundo explicou o concelleiro, a previsión é proceder a redactar o
mencionado proxecto de execución con carácter inmediato e poder iniciar, canto antes, o
proceso de licitación, co obxectivo de comezar a executar a obra a finais de ano.
A xuntanza, que se desenvolveu por espazo de hora e media nun clima participativo e de
colaboración, serviu para expoñer os principais aspectos da reforma dunha rúa que
cambiará por completo o seu deseño urbano e terá un tratamento similar ao resto de rúas
que conforman o percorrido do Camiño de Santiago ao seu paso pola cidade. Así, como
xa se adiantara, terá plataforma única cun pavimento continuado para unificar a
intervención, dotarase de varias zonas arboradas, de áreas de estancia e de descanso,
conservarase a fonte no extremo norte, renovarase por completo tanto o alumeado
vertical como a sinalización lumínica de cortesía integrada nos bancos, muros e chan, e
tamén se acometerá a renovación dos servizos de saneamento e o soterramento dos
servizos de electricidade, gas e telecomunicacións.
Por parte da veciñanza, as principais intervencións centráronse en coñecer máis polo
miúdo cuestións relativas a aparcadoiros ou elementos de calmado do tráfico, que en
principio non están previstos posto que a "nova rúa da Santiña" terá un tratamento similar
a rúas de plataforma única do centro histórico como por exemplo a rúa Michelena. Tamén
xurdiron demandas relacionadas co sistema de xestión de residuos urbanos, con
consultas sobre a implantación da compostaxe e do colector marrón, así como sobre a
necesidade de revisar os colectores existentes. Sobre este aspecto, Demetrio Gómez
solicitou que todas as achegas e demandas relativas a residuos se trasladen ao Concello
a través da páxina web para darlle solución ás cuestións máis urxentes e determinar as
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que poidan ser tidas en conta de cara ao novo contrato de xestión de residuos sólidos
municipais no que o Concello está a traballar actualmente.
Convén lembrar que o proxecto básico de rehabilitación integral da rúa da Santiña
contempla un orzamento que ascende a 1.804.914 euros e que foi elaborado a partires
dun plan de necesidades aprobado previamente en asamblea veciñal.

Saúdos ;-)
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10 de febreiro de 2021

Expectativa veciñal para coñecer o
proxecto de reforma da rúa da Santiña
‣ Inscribíronse un total de 65 persoas para participar na
asamblea en liña que terá lugar mañá ás 20h
‣ A reforma cambiará por completo a fisonomía da rúa, que terá
plataforma única, zonas de estancia e arborado, e toda a
iluminación renovada para dar continuidade ao trazado urbano
do Camiño de Santiago
Ás 65 persoas inscritas na asamblea en liña para coñecer o proxecto básico de reforma
da rúa da Santiña xa se lles proporcionou a ligazón para participar na asamblea que terá
lugar mañá, xoves 11 ás 20h. O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, exporá
os principais aspectos deste proxecto, que suporá un antes e un despois para a
mobilidade e o deseño urbano dunha rúa que a cambiará por completo a súa fisonomía
con esta reforma.
Tras realizar unha primeira presentación pública para medios de comunicación, a
Concellaría de Obras Urbanas continúa coa fase de participación veciñal para que toda a
veciñanza da contorna que o desexe poida coñecer este proxecto polo miúdo e trasladar
as achegas que considere precisas. A asemblea realizarase a través da plataforma 'zoom'
e tras unha primeira intervención de Demetrio Gómez para explicar a actuación, a través
de planos e infografías, darase paso ás intervencións da veciñanza tanto a través de
micro como a través do chat da plataforma. Convén lembrar que o proxecto que se
presentará mañá, foi elaborado tendo en conta o plan de necesidades que se aprobara
previamente en asemblea veciñal.
Como xa fixera público Demetrio Gómez no seu momento, a rehabilitación integral da rúa
da Santiña contempla un orzamento que ascende a 1.804.914 euros e implica dotar a rúa
de plataforma única cun pavimento continuado para unificar a intervención. Tamén prevé
varias zonas arboradas, organizadas en función dos diferentes tramos da rúa pero
dándolle un tratamento continuado de paseo e facendo máis brando o percorrido, de xeito
que na parte máis próxima á ponte do Burgo está previsto que nos cruzamentos se
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planten árbores tipo liquidámbar; no seguinte tramo está prevista unha ringleira de
ameixeiras púrpuras para suavizar a zona máis industrial da rúa, e xa de cara ao último
treito prevese unha liña de árbores que remata nun conxunto árboreo onde se instalaría
unha zona de estancia e, contra a zona máis rural, plantaríase unha ringleira de chopos.
Contémplanse varias áreas de estancia ao longo da rúa, así como unha zona de
descanso no extremo norte e a conservación da fonte. O alumeado inclúe iluminación
vertical a través de báculos illados ou suxeitos nas fachadas e sinalización de cortesía
integrada nos bancos, nos muros e no chan. Por último, ao igual que en todas as
rehabilitacións integrais que se realizan en Pontevedra, tamén se acometerá a renovación
dos servizos de saneamento e o soterramento dos servizos de electricidade, gas e
telecomunicacións.

Saúdos ;-)
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5 de febreiro de 2021

Aberta a convocatoria para inscribirse na
primeira gran asamblea veciñal en liña
‣ Terá lugar o vindeiro xoves ás 20h e está dirixida á veciñanza
do barrio do Burgo para dar a coñecer o proxecto básico de
reforma da rúa da Santiña
‣ Para participar é necesario inscribirse previamente enviando
un correo a inscricions@pontevedra.eu ou no formulario da
web obrasreformaurbana.pontevedra.gal
‣ A reforma dotará a esta rúa de plataforma única, cun
pavimento que unificará toda a intervención, crearanse zonas
de estancia e arborado, e renovarase toda a iluminación dando
continuidade ao trazado urbano do Camiño de Santiago
A Concellaría de Obras Urbanas, que xestinona Demetrio Gómez, mantén a súa folla de
ruta de cara a avanzar no desenvolvemento dos proxectos de reforma urbana previstos
para os vindeiros meses. Neste sentido, no caso concreto do proxecto de reforma da rúa
da Santiña decidiu continuar co proceso de participación veciñal para poñer en común os
principais aspectos da intervención, adaptando a convocatoria ás limitacións derivadas da
situación sanitaria por mor da pandemia.
Así, a asemblea realizarase en liña e a participación abrirase a toda a veciñanza da
contorna que desexe coñecer o proxecto e facer as achegas que considere precisas. A
asemblea terá lugar o xoves 11 de febreiro ás 20h e as persoas interesadas deben
inscribirse previamente enviando un correo a inscricions@pontevedra.eu indicando o
nome e o correo electrónico ao que se lle remitirá a ligazón para unirse á reunión. A
partires de mañá tamén se habilitará un formulario de inscrición no sitio web
obrasreformaurbana.pontevedra.gal. e o prazo de inscrición permanecerá aberto ata o
martes ás 22h.
Convén lembrar que o proxecto básico de rehabilitación integral da rúa da Santiña foi
elaborado tendo en conta o plan de necesidades que foran aprobado previamente en
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asemblea veciñal, polo que o motivo da xuntanza da semana que vén, ademais da posta
en común do propio proxecto coa veciñanza, é o de incorporar aquelas achegas de
interese de cara á redacción do proxecto de execución.
O proxecto básico de rehabilitación integral da rúa da Santiña contempla un orzamento
para esta actuación de 1.804.914 euros e implica dotar a rúa de plataforma única cun
pavimento continuado para unificar a intervención, que será de formigón lavado cunha cor
aínda por definir. Tamén prevé varias zonas arboradas, organizadas en función dos
diferentes tramos da rúa pero dándolle un tratamento continuado de paseo e facendo
máis brando o percorrido, de xeito que na parte máis próxima á ponte do Burgo está
previsto que nos cruzamentos se planten árbores tipo liquidámbar; no seguinte tramo está
prevista unha ringleira de ameixeiras púrpuras para suavizar a zona máis industrial da
rúa, e xa de cara ao último treito prevese unha liña de árbores que remata nun conxunto
árboreo onde se instalaría unha zona de estancia e, contra a zona máis rural, plantaríase
unha ringleira de chopos. Contémplanse varias áreas de estancia ao longo do percorrido,
unha zona de descanso no extremo norte e a conservación da fonte. O alumeado inclúe
iluminación vertical a través de báculos illados ou suxeitos nas fachadas e sinalización de
cortesía integrada nos bancos, nos muros e no chan. Por útlimo, ao igual que en todas as
rehabilitacións integrais que se realizan en Pontevedra, tamén se acometerá a renovación
dos servizos de saneamento, augas, e soterramento do servizo de electricidade, así como
de gas e telecomunicacións.

Saúdos ;-)
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2 de febreiro de 2021

Amizade coñece o proxecto de reforma
da Santiña e da praza de Barcelos
O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, e o presidente da Asociación Amizade,
Paulo Fontán, mantiveron unha xuntanza telemática sobre dous proxectos de reforma
urbana que se acometarán na cidade de cara aos vindeiros meses. Trátase dos proxectos
básicos de reforma da praza de Barcelos e da rúa da Santiña, que o concelleiro está
dando a coñecer entre diferentes colectivos veciñais e sectoriais para recabar aquelas
achegas que sexan de interese para mellorar estas actuacións.
Na reunión, que tivo lugar nun clima cordial e de colaboración, Paulo Fontán expuxo unha
serie de elementos que non aparecen reflectidos nos proxectos básicos, como son que no
réxime de aparcadoiros do proxecto deben figurar as prazas adaptadas, que na
lexislación citada debe aparecer a Orde de accesibilidade en espazos públicos
urbanizados e que se faga un estudo en profundidade da accesibilidade do mobiliario
urbano. Posto que nos proxectos básicos este nivel de detalle non ten por que aparecer
reflectido, Demetrio Gómez comprometeuse a incorporalo nos proxectos de execución de
ambas actuacións.
A xuntanza de onte de Demetrio Gómez vén sumarse á xa mantida a semana pasada coa
Federación de veciños Castelao e a Asociación de veciños do Burgo, e continuará pasado
mañá co empresariado da contorna da praza de Barcelos. Esta tarde, tamén manterá un
encontro con representantes de 'Mollavao Si' para trasladarlles o proxecto de reforma do
segundo treito da rúa Rosalía de Castro. Debido á situación sanitaria actual, esta xeira de
reunións estase realizando de xeito telemático.

Saúdos ;-)
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27 de xaneiro de 2020

Boa acollida das reformas de Santiña
e Barcelos na Federación Castelao
e a Asociación do Burgo
A Federación de veciños Castelao e a Asociación de veciños do Burgo coñeceron
onte o proxecto de reforma da rúa Santiña nunha reunión mantida co concelleiro de
Obras Urbanas, Demetrio Gómez, que tamén lles presentou a reforma da praza de
Barcelos, un compromiso anterior adquirido polo Goberno Local coa federación.
O concelleiro de Obras confirmou que as dúas reunións realizáronse nun bo clima de
colaboración e os proxectos foron ben recibidos polas dúas entidades, que recibiron
ambos documentos para que os poidan estudar e facer as achegas que consideren
oportunas.
Ao respecto da Federación Castelao, o concelleiro quedou comprometido a ensinar
os proxectos de reforma urbana futuros e a explicar o desenvolvemento das obras
tanto urbanas como rurais.
Demetrio Gómez continuará coa difusión de ambos proxectos entre os residentes,
comerciantes e outros colectivos do ámbito de actuación de Barcelos e da Santiña,
sempre respectando os protocolos Covid marcados, polo que parte delas serán
telemáticas.

Saúdos ;-))
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22 de xaneiro de 2021

O proxecto básico de reforma da rúa da
Santiña ascende a 1,8 millóns de euros
‣ A intervención dotará esta rúa de plataforma única, cun
pavimento que unificará toda a intervención, crearanse zonas
de estancia e arborado, e renovarase toda a iluminación dando
continuidade ao trazado urbano do Camiño de Santiago
O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez presentou esta mañá o proxecto básico de
rehabilitación integral da rúa da Santiña que ascende a 1.804.914 euros. O concelleiro
explicou que tras o proxecto básico, realizado por Abalo e Alonso Arquitectos, se realizará
o proxecto de execución de cara a iniciar a tramitación antes da primavera e poder
executar a o bra a finais deste ano ou comezos do seguinte.
Demetrio Gómez lembrou que esta intervención "vai mellorar a calidade urbana da rúa e a
calidade de vida dos veciños e das veciñas do Burgo" por unha banda, e que vai
"completar o treito urbano do Camiño de Santiago e facer que Pontevedra siga sendo a
cidade que mellor trata o Camiño" por outra.
O concelleiro de Obras asegurou que este proxecto básico recolle o plan de necesidades
que fora aprobado en asemblea veciñal e que, tras unha análise do espazo, os
arquitectos foron capaces de "coser" os diferentes tramos da rúa de cara a unificar a
intervención. Así, a grandes rasgos diferencian dous tramos: o primeiro, entre o
cruzamento coa avenida da Coruña e a rúa Valentín Paz Andrade, cu carácter máis
urbano debido á presenza de bloques de vivendas; e o segundo, cun carácter máis rural,
ata o cruzamento coa rúa da Gándara. De xeito máis detallado, tamén dividen o tramo sur
noutros tres: o primeiro cun carácter urbano tradicional e algún edificio da segunda
metade do século pasado; o segundo, cun carácter algo máis industrial pola presenza nos
baixos de garaxes e locais de servizo; e o terceiro cunha parte oeste tradicional, con
edificacións dunha altura en xeral, e unha parte este con edificios novos de tres ou catro
alturas, aínda que cun certo ambiente de traseira da Avenida da Coruña.

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:KIEQ28IUV2Z6J0UX

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

Gabinete de Comunicación. Alcaldia
comunicacion2@pontevedra.eu
www.pontevedra.gal

Demetrio Gómez explicou que os principais elementos que se propoñen para "coser" os
diferentes tramos da rúa son os seguintes:
• Pavimento continuado en toda a rúa para unificar a intervención. Será de formigón
lavado cunha cor aínda por definir
• Arborado: organizarase en función dos diferentes tramos da rúa pero dándolle un
tratamento continuado de paseo e facendo máis brando o percorrido. Na parte máis
próxima á ponte do Burgo está previsto que nos cruzamentos se planten árbores tipo
liquidámbar; no seguinte tramo está prevista unha ringleira de ameixeiras púrpuras para
suavizar a zona máis industrial da rúa, e xa de cara ao último treito prevese unha liña de
árbores que remata nun conxunto árboreo onde se instalaría unha zona de estancia e,
contra a zona máis rural, plantaríase unha ringleira de chopos.
• Mobiliario: contémplanse varias áreas de estancia ao longo do percorrido por medio de
bancos illados nas zonas máis estreitas e nos cruzamentos e con cadeiras illadas e un
bando lineal baixo a nova zona de arborado que se creará. Tamén se inclúe unha zona
de descanso no extremo norte e a conservación da fonte.
• Alumeado: inclúe iluminación vertical a través de báculos illados ou suxeitos nas
fachadas e sinalización de cortesía integrada nos bancos, nos muros e no chan.
• Renovación dos servizos de saneamento, augas, soterramento do servizo de
electricidade, así como de gas e telecomunicacións

Saúdos ;-)
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16 de xaneiro de 2020

A reforma da rúa da Santiña priorizará a
mobilidade peonil e completará a trama
urbana do Camiño
‣ O concelleiro de Obras manterá esta tarde unha xuntanza coa
veciñanza para explicar os obxectivos do plan de necesidades
desta intervención
‣ O investimento previsto sitúase ao redor de 1,2 millóns de
euros, de cara a estender o modelo de calidade urbana a todo
o barrio de Burgo
Priorizar a mobilidade peonil, estender o modelo de calidade urbana, e completar a trama
urbana do Camiño de Santiago son os principais obxectivos da reforma da rúa da
Santiña, na que o Concello prevé un investimento aproximado de 1,2 millóns de euros.
Esta intervención, que actualmente está na fase de contratación do equipo de
Arquitectura que vai redactar o proxecto, será presentada ante a veciñanza esta tarde por
parte do concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez.
O propio edil indicou que estes obxectivos forman parte do plan de necesidades que o
Concello lle presentará ao equipo de Arquitectura que gañe o proxecto. De xeito
pormenorizado, en canto ao obxectivo de priorizar a mobilidade peonil adiantou que "o
máis probable é que a rúa teña plataforma única en boa parte do seu trazado". En
segundo lugar, citou o obxectivo de completar a trama urbana do Camiño de Santiago,
atendendo tanto á súa importancia patrimonial e histórica como á súa impronta
económica, asegurando que "se tranta dun dos nosos elementos patrimonias máis
importantes e que ademais xera postos de traballo e riqueza na cidade". Por último, a
reforma desta rúa tamén permitirá extender o modelo urbano aos barrios da cidade, neste
caso concreto ao barrio do Burgo, o que implicará, ademais da máxima calidade urbana
en todo o barrio en xeral, a creación de zonas de estancias no barrio.
Demetrio Gómez fixo fincapé en que esta intervención tamén dará "unha solución de
continuidade e sen transición brusca entre a zona urbana e a parte da rúa da Santiña que
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ten unha configuración máis rural." Por último tamén lembrou que "neste mandato, que
queremos que sexa o mandato dos barrios, estase facendo un esforzo moi importante no
barrio do Burgo", Neste sentido, citou a intervención que se está realizando na Ponte do
Burgo e que asegurou que "vai servir para facer unha boa conexión peonil entre o barrio e
a cidade", así como a reforma da avenida da Coruña que actualmente está en
contratación, a reordenación do tráfico no barrio de acordo coa veciñanza, e a incluisón
dunha das liñas de transporte público que se pactou co Xunta para que dea servizo ao
Burgo por ser "un barrio moi populoso e no que algunhas zonas xa quedan algo
alonxadas da cidade" asegurou.

Saúdos ;-)
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4 de marzo de 2021

Boa acollida veciñal do proxecto de
reforma da praza de Barcelos
‣ A veciñanza que desexe facer suxestións e achegas ao
proxecto básico de reforma poderá envialas a través da páxina
web do Concello
O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez mantivo onte a xuntanza en liña con
preto de medio cento de veciños e veciñas da praza de Barcelos para poñer en común os
aspectos básicos da reforma da praza. Como vén sendo habitual neste tipo de xuntanzas,
Demetrio Gómez amosou a través de planos e infografías como resultaría a 'nova' praza
tras a reforma, explicando como se contemplan as zonas destinadas a diferentes usos:
xogos infantís, pistas deportivas, zona de patio para o centro educativo, zonas de sombra,
itinerairos peonís e sentido da circulación rodada.
Por parte da veciñanza, as principais dúbidas formuladas xiraron ao redor da renovación
de servizos, que ao igual que en todos os proxectos de reforma neste tamén está
contemplada, os distintos tipos de materiais que se empregarán no proxecto, as
dimensións dos diferentes espazos dentro da praza tras a reforma e a usabilidade en
termos xerais por parte de públicos con distintas tipoloxías. Entre as achegas que xurdiron
no transcurso da asamblea, tomouse nota da posibilidade de destinar algunha área a
algún tipo de xogo tradicional (como a chave, a pentanca ou a rá), ou a necesidade de
corrixir en obra distintos niveis de altura nas entradas a garaxes. En todo caso, Demetrio
Gómez convidou á veciñanza a mirar polo miúdo o proxecto na web do Concello e
trasladar, pola mesma canle, as achegas e suxestións que vexan pertinentes co obxecto
de estudalas e, no caso que proceda, incorporalas ao proxecto de execución.
Convén lembrar que o proxecto básico de reforma da praza de Barcelos contempla un
orzamento para esta intervención de 5.792.987 euros e, a grandes rasgos, implica unha
nova distribución tanto dos espazos da praza como da circulación perimetral de cara a
favorecer a actividade comercial. As áreas infantís quedarán situadas cara a unha zona
máis central da praza e duplícase o espazo dedicado a este uso, establecendo dúas
zonas de xogos. Tamén se cambia de ubicación e se incrementa o espazo dedicado a
usos deportivos que, ademais das pistas, contemplan mesas para a práctica de tenis de
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mesa, ao tempo que se incrementan as zonas de sombra e as zonas verdes, coa
instalación dunha pérgola central e o redeseño das áreas arboradas.
No relativo a favorecer os usos comerciais dos negocios instalados actualmente no
perímetro da praza, redeséñase toda a circulación perimetral da praza, o que implica a
ampliación das beirarrúas, sobre todo no borde sur por ser onde se atopan os negocios
de hostalería, de cara a propiciar a instalación de terrazas. En canto aos aparcadoiros de
servizos, quedarán colocados na beirarrúa oposta á que linda co negocio para interferir o
menos posible na súa actividade. En canto ao tráfico, manterase un único carril con
entrada desde a rúa Perfecto Feijoo e saída cara a rúa Cobián Roffignac. Manteranse as
actuais entradas e saídas do parking soterrado e desaparecerá a circulación desde a rúa
Benito Corbal cara a rúa San Antoniño.

Saúdos ;-)
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26 de febreiro de 2021

Convocada a asamblea en liña para que a
veciñanza coñeza a reforma da praza de
Barcelos
‣ A xuntanza terá lugar o vindeiro mércores ás 20h e para
participar será necesario inscribirse no formulario da web
apuntate.pontevedra.gal
‣ O proxecto de reforma implica unha redistribución dos
espazos, priorizando as áreas de xogo e zonas deportivas, con
máis zonas verdes e a ordenación da circulación perimetral
para favorecer a actividade comercial
Tras as asambleas en liña coa veciñanza da rúa da Santiña e da rúa Rosalía de Castro, a
vindeira semana continúa a xeira coa veciñanza da área da praza de Barcelos. A
convocatoria está dirixida tanto á veciñanza da zona como ás persoas usuarias da praza,
nomeadamente pais e nais da rapazada que utiliza o parque infantil, e está fixada para o
mércores 3 de marzo ás 20h a través da plataforma zoom. Todas as persoas interesadas
en participar deberán inscribirse no formulario da web apuntate.pontevedra.gal e recibirán
unha ligazón para poder unirse á xuntanza.
Así, desde a Concellaría de Obras Urbanas, que xestiona Demetrio Gómez, continúase co
proceso de participación veciñal para poñer en común os principais aspectos da reforma
da praza, adaptando a convocatoria ás limitacións derivadas da situación sanitaria por
mor da pandemia. Convén lembrar que a respecto desta intervención, o concelleiro xa
mantivera xuntanzas sectoriais a comezos de ano coa Asociación Amizade e cunha
representación de comerciantes e empresarios con negocios na contorna da praza.
O proxecto básico de reforma da praza de Barcelos contempla un orzamento para esta
intervención de 5.792.987 euros e, a grandes rasgos, implica unha nova distribución tanto
dos espazos da praza como da circulación perimetral de cara a favorecer a actividade
comercial. As áreas infantís quedarán situadas cara a unha zona máis central da praza e
duplícase o espazo dedicado a este uso, establecendo dúas zonas de xogos. Tamén se
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cambia de ubicación e se incrementa o espazo dedicado a usos deportivos que, ademais
das pistas, contemplan mesas para a práctica de tenis de mesa, ao tempo que se
incrementan as zonas de sombra e as zonas verdes, coa instalación dunha pérgola
central e o redeseño das áreas arboradas.
No relativo a favorecer os usos comerciais dos negocios instalados actualmente no
perímetro da praza, redeséñase toda a circulación perimetral da praza, o que implica a
ampliación das beirarrúas, sobre todo no borde sur por ser onde se atopan os negocios
de hostalería, de cara a propiciar a instalación de terrazas. En canto aos aparcadoiros de
servizos, quedarán colocados na beirarrúa oposta á que linda co negocio para interferir o
menos posible na súa actividade. En canto ao tráfico, manterase un único carril con
entrada desde a rúa Perfecto Feijoo e saída cara a rúa Cobián Roffignac. Manteranse as
actuais entradas e saídas do parking soterrado e desaparecerá a circulación desde a rúa
Benito Corbal cara a rúa San Antoniño.

Saúdos ;-)
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4 de febreiro de 2021

Boa acollida do proxecto de reforma da
praza de Barcelos entre o empresariado
da contorna
O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, e varios empresarios e comerciantes
da contorna da praza de Barcelos mantiveron, na tarde de onte, unha xuntanza en liña
para poñer en común o proxecto básico de reforma da praza.
Na reunión, que se desenvolveu nun bo clima de colaboración, Demetrio Gómez
trasladoulles os principais aspectos que contempla a reforma, facendo fincapé na nova
distribución de espazos e na circulación perimetral da praza de cara a favorecer a
actividade comercial. O concelleiro explicou que a proposta de remodelación inclúe máis
espazos verdes e máis zonas de sombra e reformula a área de xogos infantís e as zonas
deportivas, cun deseño xeral que permitirá que os escaparates dos negocios sexan
visibles desde a propia praza
Esta xuntanza vén sumarse ás xa mantidas coa Federación de veciños Castelao, coa
Asociación de veciños do Burgo e coa Asociación Amizade, co obxecto de difundir o
proxecto entre os residentes, comerciantes e outros colectivos do ámbito de actuación de
Barcelos e recoller aquelas achegas que resulten de interese para melloralo.

Saúdos ;-)
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2 de febreiro de 2021

Amizade coñece o proxecto de reforma
da Santiña e da praza de Barcelos
O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, e o presidente da Asociación Amizade,
Paulo Fontán, mantiveron unha xuntanza telemática sobre dous proxectos de reforma
urbana que se acometarán na cidade de cara aos vindeiros meses. Trátase dos proxectos
básicos de reforma da praza de Barcelos e da rúa da Santiña, que o concelleiro está
dando a coñecer entre diferentes colectivos veciñais e sectoriais para recabar aquelas
achegas que sexan de interese para mellorar estas actuacións.
Na reunión, que tivo lugar nun clima cordial e de colaboración, Paulo Fontán expuxo unha
serie de elementos que non aparecen reflectidos nos proxectos básicos, como son que no
réxime de aparcadoiros do proxecto deben figurar as prazas adaptadas, que na
lexislación citada debe aparecer a Orde de accesibilidade en espazos públicos
urbanizados e que se faga un estudo en profundidade da accesibilidade do mobiliario
urbano. Posto que nos proxectos básicos este nivel de detalle non ten por que aparecer
reflectido, Demetrio Gómez comprometeuse a incorporalo nos proxectos de execución de
ambas actuacións.
A xuntanza de onte de Demetrio Gómez vén sumarse á xa mantida a semana pasada coa
Federación de veciños Castelao e a Asociación de veciños do Burgo, e continuará pasado
mañá co empresariado da contorna da praza de Barcelos. Esta tarde, tamén manterá un
encontro con representantes de 'Mollavao Si' para trasladarlles o proxecto de reforma do
segundo treito da rúa Rosalía de Castro. Debido á situación sanitaria actual, esta xeira de
reunións estase realizando de xeito telemático.

Saúdos ;-)
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27 de xaneiro de 2020

Boa acollida das reformas de Santiña
e Barcelos na Federación Castelao
e a Asociación do Burgo
A Federación de veciños Castelao e a Asociación de veciños do Burgo coñeceron
onte o proxecto de reforma da rúa Santiña nunha reunión mantida co concelleiro de
Obras Urbanas, Demetrio Gómez, que tamén lles presentou a reforma da praza de
Barcelos, un compromiso anterior adquirido polo Goberno Local coa federación.
O concelleiro de Obras confirmou que as dúas reunións realizáronse nun bo clima de
colaboración e os proxectos foron ben recibidos polas dúas entidades, que recibiron
ambos documentos para que os poidan estudar e facer as achegas que consideren
oportunas.
Ao respecto da Federación Castelao, o concelleiro quedou comprometido a ensinar
os proxectos de reforma urbana futuros e a explicar o desenvolvemento das obras
tanto urbanas como rurais.
Demetrio Gómez continuará coa difusión de ambos proxectos entre os residentes,
comerciantes e outros colectivos do ámbito de actuación de Barcelos e da Santiña,
sempre respectando os protocolos Covid marcados, polo que parte delas serán
telemáticas.

Saúdos ;-))
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19 de xaneiro de 2021

Amizade coñece o proxecto de Barcelos
e interésase pola accesibilidade
‣ O concelleiro Demetrio Gómez mantivo un encontro con Paulo
Fontán que se comprometeu a estudar o proxecto e a facer
achegas.
A Asociación Amizade coñeceu esta mañá o proxecto de reforma da praza de
Barcelos nun encontro telemático no que participaron o concelleiro de Obras,
Demetrio Gómez e o responsable da entidade social, Paulo Fontán. O concelleiro
entregoulles a documentación da obra, e o representante de Amizade
comprometeuse a estudar ben o proxecto e a facer as achegas que consideren
oportunas.
Neste primeiro encontro, Paulo Fontán interesouse polo mobiliario urbano e pediu
que se definisen no proxecto de execución as prazas de estacionamento adaptadas.
A reunión centrouse, sobre todo, nas medidas de accesibilidade propostas na
reforma: pavimentos continuos de formigón, percorridos peonís accesíbeis, marcado
dos itinerarios accesíbeis para as persoas con deficiencias visuais…
Amizade ofreceuse a estudar o proxecto básico e a facer as achegas que consideren
oportunas para melloralo dende o punto de vista da accesibilidade. O concelleiro
Demetrio Gómez ofreceuse a manter outro encontro se o consideran necesario.
O proxecto
Na reforma da praza de Barcelos, as áreas infantís trasládanse cara a unha zona
máis central da praza e duplícase o espazo dedicado a este uso, establecendo dúas
zonas de xogos. Tamén se cambia de lugar e se incrementa o espazo dedicado a
usos deportivos que, ademais das pistas, contemplan mesas para a práctica de tenis
de mesa. Tamén se incrementan as zonas de sombra e as zonas verdes, coa
instalación dunha pérgola central e o redeseño das áreas arboradas. No borde norte,
isto é, a carón do muro de Santa Clara, mantéñense os plátanos centenarios,
plántanse novas árbores e créase unha zona de paseo e estancia, cunha senda
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peonil, desde a que parte unha pradería verde que se estende practicamente ata o
centro da praza.
De cara a favorecer os usos comerciais dos negocios instalados actualmente no
perímetro da praza, redeseñouse toda a circulación perimetral da praza. Isto supón a
ampliación das beirarrúas, sobre todo no borde sur por ser onde se atopan os
negocios de hostalería, de cara a propiciar a instalación de terrazas. Tamén se tivo
en conta, no deseño xeral, que os escaparates dos negocios fosen visibles desde a
propia praza. En canto aos aparcadoiros de servizos, quedarán colocados na
beirarrúa oposta á que linda co negocio para interferir o menos posible na súa
actividade. En canto ao tráfico, manterase un único carril con entrada desde a rúa
Perfecto Feijoo e saída cara a rúa Cobián Roffignac. Manteranse as actuais entradas
e saídas do parking soterrado e desaparecerá a circulación desde a rúa Benito
Corbal cara a rúa San Antoniño.
Cabe lembrar que o proxecto de reforma da praza de Barcelos ascende a 5.792.987
euros.

Saúdos ;-))
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13 de xaneiro de 2020

A reforma da praza de Barcelos esperta
o interese da comunidade escolar
‣ O concelleiro Demetrio Gómez mantivo un encontro con
representantes da Anpa e do Claustro, aos que lles pediu que
definisen as necesidades do patio escolar, que está por
concretar.
‣ Dende o centro interesáronse polos espazos de xogo dos
nenos e nenas, as zonas verdes, polo o inicio das obras e,
incluso, como veciños pediron que se estenda a compostaxe.
O Concello de Pontevedra iniciou esta tarde o proceso de participación do ambicioso
proxecto de reforma da praza de Barcelos. O concelleiro de Obras e Mobilidade,
Demetrio Gómez mantivo unha reunión con representantes da Anpa e do Claustro do
centro para presentarlles a remodelación. A súa opinón é fundamental dado que
existe unha parte do proxecto pendente de concretar co colexio porque é o seu patio
escolar.
Demetrio Gómez resaltou que a reunión transcorreu nun “moi bo ambiente”. Os
representantes escolares amosáronse preocupados polo espazo destinado aos
cativos e cativas, polas zonas verdes da praza, e tamén polo novo parque infantil por
se vai ser un espazo aberto ou pechado. O proxecto contempla que estará pechado
na fachada da rúa e aberto de cara á praza.
O concelleiro fíxolles chegar o proxecto e en próximas datas comprometéronse a
presentarlle melloras, especialmente aquelas relativas ao patio escolar, que non
veñen definidas directamente no proxecto á espera das necesidades do centro.
Tamén preguntaron polos prazos: cando se ía empezar e a rematar e o tempo de
duración das obras. Demetrio Gómez explicou que nestes momentos estase nunha
fase previa ao inicio da contratación do proxecto.
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Ademais de como representantes escolares, algúns asistentes que son veciños da
praza solicitaron que se estenda a compostaxe a esta zona da cidade.
Demetrio Gómez ten previsto seguir mantendo estes encontros sectoriais para
presentar o proxecto de Barcelos, xa que a normativa sanitaria non permite
encontros de moitas persoas. Deste xeito, o vindeiro martes, 19 de xaneiro, está
programada unha reunión coa Asociación Amizade e outra coa Federación de
veciños Castelao que solicitaron a reforma da praza de Barcelos nos orzamentos de
2020.
Na reforma da praza de Barcelos, as áreas infantís trasládanse cara a unha zona
máis central da praza e duplícase o espazo dedicado a este uso, establecendo dúas
zonas de xogos. Tamén se cambia de lugar e se incrementa o espazo dedicado a
usos deportivos que, ademais das pistas, contemplan mesas para a práctica de tenis
de mesa. Tamén se incrementan as zonas de sombra e as zonas verdes, coa
instalación dunha pérgola central e o redeseño das áreas arboradas. No borde norte,
isto é, a carón do muro de Santa Clara, mantéñense os plátanos centenarios,
plántanse novas árbores e créase unha zona de paseo e estancia, cunha senda
peonil, desde a que parte unha pradería verde que se extende practicamente ata o
centro da praza.
De cara a favorecer os usos comerciais dos negocios instalados actualmente no
perímetro da praza, redeseñouse toda a circulación perimetral da praza. Isto supón a
ampliación das beirarrúas, sobre todo no borde sur por ser onde se atopan os
negocios de hostalería, de cara a propiciar a instalación de terrazas. Tamén se tivo
en conta, no deseño xeral, que os escaparates dos negocios fosen visibles desde a
propia praza. En canto aos aparcadoiros de servizos, quedarán colocados na
beirarrúa oposta á que linda co negocio para interferir o menos posible na súa
actividade. En canto ao tráfico, manterase un único carril con entrada desde a rúa
Perfecto Feijoo e saída cara a rúa Cobián Roffignac. Manteranse as actuais entradas
e saídas do parking soterrado e desaparecerá a circulación desde a rúa Benito
Corbal cara a rúa San Antoniño.
Cabe lembrar que o proxecto de reforma da praza de Barcelos ascende a 5.792.987
euros.

Saúdos ;-))
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7 de xaneiro de 2021

O Concello investirá preto de 5,8 millóns
de euros na reforma da praza de Barcelos
‣ O concelleiro de Obras cualifica esta intervención como "o
proxecto de reforma máis ambicioso ao que nos temos
enfrontado na historia de Pontevedra"
‣ Estase a deseñar un proceso de participación para dar a
coñecer o proxecto básico entre a veciñanza, os comerciantes,
os colectivos con mobilidade reducida e os responsables do
centro educativo
O Concello xa dispón do proxecto básico para a reforma da praza de Barcelos no que
supón, en palabras do concelleiro de Obras "o proxecto de reforma urbana máis
ambicioso ao que nos temos enfrontado na historia de Pontevedra". Demetrio Gómez
informou que esta intervención ascende a 5.792.987 euros.
Segundo explicou "no proxecto dáse resposta ás necesidades dos principais usuarios da
praza que son a xente máis moza e os cativos e cativas" para o que se multiplican os
espazos de xogo e se aumentan as zonas deportivas, ao tempo que se estrutura a
conexión da cidade co que previsiblemente será o novo espazo do convento de Santa
Clara.
O concelleiro tamén anunciou que nas vindeiras semanas se iniciará o proceso de
participación para dar a coñecer este proxecto a través de xuntanzas sectoriais. Neste
sentido, indicou que atendendo ás actuais normas sanitarias non se poden realizar
grandes xuntanzas polo que se está deseñando un proceso para manter encontros, por
separado, coa veciñanza da zona, cos comerciantes, con colectivos de persoas con
mobilidade reducida e tamén cos responsables do CEIP Barcelos, posto que no proxecto
básico de reforma da praza se deixou baleiro o patio do centro educativo en espera de
coñecer a opinión da comunidade educativa.
Demetrio Gómez lembrou que este proxecto responde "á reforma dunha zona central da
cidade, que cumpre a función de é ser a zona de esparcemento probablemente do barrio
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máis populoso da cidade e que é unha das máis densas de toda Galiza". Na reforma
contémplanse "criterios construtivos de alta calidade urbana" que substituirán a
"intervención dos anos 60 cando a cidade se ampliou cara o leste ou incluso cando se
construíu o aparcadoiro soterrado".
De feito, os accesos ao aparcadoiros serán rehabilitados para convertelos en estruturas
"moito máis acordes co que vai ser a nova praza de Barcelos e cunha arquitectura moito
máis contemporánea". Estes accesos peonís estarán construídos en formigón e vidro, e
recubertos cunha celosía de aceiro. "Trátase de substituír os edificios vellos por uns
accesos peonís máis actuais, con máis calidade urbana, con materiais máis adaptados á
praza, integrados coa contorna e respectuosos co patrimonio" expliou Demetrio Gómez.
Convén lembrar que neste proxecto, as áreas infantís trasládanse cara a unha zona máis
central da praza e duplícase o espazo dedicado a este uso, establecendo dúas zonas de
xogos. Tamén se cambia de ubicación e se incrementa o espazo dedicado a usos
deportivos que, ademais das pistas, contemplan mesas para a práctica de tenis de mesa.
Tamén se incrementan as zonas de sombra e as zonas verdes, coa instalación dunha
pérgola central e o redeseño das áreas arboradas. No borde norte, isto é, a carón do
muro de Santa Clara, mantéñense os plátanos centenarios, plántanse novas árbores e
créase unha zona de paseo e estancia, cunha senda peonil, desde a que parte unha
pradeira verde que se extende practicamente ata o centro da praza.
De cara a favorecer os usos comerciais dos negocios instalados actualmente no
perímetro da praza, redeseñouse toda a circulación perimetral da praza. Isto supón a
ampliación das beirarrúas, sobre todo no borde sur por ser onde se atopan os negocios
de hostalería, de cara a propiciar a instalación de terrazas. Tamén se tivo en conta, no
deseño xeral, que os escaparates dos negocios fosen visibles desde a propia praza. En
canto aos aparcadoiros de servizos, quedarán colocados na beirarrúa oposta á que linda
co negocio para interferir o menos posible na súa actividade. En canto ao tráfico,
manterase un único carril con entrada desde a rúa Perfecto Feijoo e saída cara a rúa
Cobián Roffignac. Manteranse as actuais entradas e saídas do parking soterrado e
desaparecerá a circulación desde a rúa Benito Corbal cara a rúa San Antoniño.

Saúdos ;-)
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A 'nova' praza de Barcelos duplicará as
zonas de xogos infantís e ampliará as
deportivas
‣ A proposta de remodelación inclúe máis espazos verdes e
máis áreas de sombra, e reformula a circulación perímetral da
praza para favorecer os usos comerciais e hostaleiros
O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, vén de presentar a proposta de
remodelación da praza de Barcelos, realizada por 2C Arquitectos, e coa que se pretende
converter a actual praza pechada nun lugar aberto á contorna e á veciñanza do barrio,
promover a actividade comercial da área e, sobre todo, priorizando os nenos e as nenas
como usuarias preferentes.
"Os principais usuarios desta praza son os nenos e as nenas de Pontevedra, son as
persoas que máis van e, nunha zona de altísima densidade como esta onde viven moitos
nenos e nenas, é imprescindible que teñan zonas de xogo" explicou Demetrio Gómez.
Así, na proposta de remodelación as áreas infantís trasládanse cara a unha zona máis
central da praza e duplícase o espazo dedicado a este uso, establecendo dúas zonas de
xogos. Tamén se cambia de ubicación e se incrementa o espazo dedicado a usos
deportivos, que ademais das pistas tamén contemplan mesas para a práctica de tenis de
mesa. Fronte ao centro educativo, resérvase suficiente espazo para ser usado como patio
de recreo.
Na proposta tamén se incrementan as zonas de sombra e as zonas verdes, coa
instalación dunha pérgola central e o redeseño das áreas arboradas. No borde norte, isto
é, a carón do muro de Santa Clara, mantéñense os plátanos centenarios, plántanse novas
árbores e créase unha zona de paseo e estancia, cunha senda peonil, desde a que parte
unha pradeira verde que se extende practicamente ata o centro da praza.
Usos comerciais
Demetrio Gómez explicou que de cara a favorecer os usos comerciais dos negocios
instalados actualmente no perímetro da praza, se deseñou toda a circulación perimetral
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da praza "para que sexa como unha gran rúa do modelo Pontevedra". Isto supón a
ampliación das beirarrúas, sobre todo no borde sur por ser onde se atopan os negocios
de hostalería, de cara a propiciar a instalación de terrazas. Tamén se tivo en conta, no
deseño xeral, que os escaparates dos negocios fosen visibles desde a propia praza. En
canto aos aparcadoiros de servizos, quedarán colocados na beirarrúa oposta á que linda
co negocio para interferir o menos posible na súa actividade.
En canto ao tráfico, manterase un único carril con entrada desde a rúa Perfecto Feijoo e
saída cara a rúa Cobián Roffignac. Manteranse as actuais entradas e saídas do parking
soterrado e desaparecerá a circulación desde a rúa Benito Corbal cara a rúa San
Antoniño.
Estudo previo
Esta reforma, que o concelleiro cualificou como "respectuosa co patrimonio e pensada
para os veciños e veciñas", parte dunha exhaustiva análise previa. O equipo de
arquitectura encargado da proposta fixo unha análise do estado actual da praza, do tráfico
e da súa circulación actual. Tamén analizou as diferentes pendentes da praza de cara a
distribuír os novos usos en distintos niveis de altura.
Outra das cuestións que analizaron foi como se solapan os usos actualmente e a
colocación do arborado, de cara a superar a dureza que ofrece a praza na actualidade.
Por último, tamén fixeron un estudo das entradas á praza e a ubicación dos negocios de
comercio e hostalería, que identificaron incluso por tipoloxía de actividade, de cara a
propoñer a solución máis acaída para favorecelos e potenciar a súa actividade.
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27 de agosto de 2020

A veciñanza coñecerá o proxecto da
'nova' praza de Barcelos a final de ano
‣ Mellorará os itinerarios peonís no perímetro da praza para
favorecer a actividade económica dos negocios que circundan
o recinto
‣ Reorganizaranse as áreas dedicadas a xogos infantís, xogos
deportivos e estancia, e reordenarase o espazo dedicado a
aparcadoiros
A praza de Barcelos é a zona de esparcemento dun dos barrios con maior densidade de
poboación de Galiza e o Concello está rematando o estudo integral para reformala de
acordo con estándares de calidade urbana e que dea cabida á convivencia de usos
sociais, de lecer e económicos. Segundo explicou o concelleiro de Obras Urbanas,
Demetrio Gómez antes de final de ano o proxecto de reforma estará rematado e iniciarase
un rolda de contactos para a súa posta en común cos axentes da zona.
A idea principal é que a praza, que agora funciona como unha zona pechada, mude a súa
fisonomía e sexa percibida como un espazo máis aberto e máis atractivo, tanto para os
xogos e lecer infantil, como para a estancia e o seu uso comercial e económico. "Será un
novo centro de referencia para actividade social, económica e lúdica na cidade" asegurou
Demetrio Gómez. Para facelo posible, está elaborando o proxecto de reforma o estudo de
2C Arquitectos, dirixido por un arquitecto pontevedrés e que precisamente fixo boa parte
da súa vida na propia praza de Barcelos.
Os criterios que se están a manexar para a elaborar este proxecto de reforma pasan por
reorganizar as distintas zonas da praza para dedicar máis espazo ao esparcemento, tanto
para os usos da praza como para a circulación a través da mesma.
Outro obxectivo é o de conectar o centro con dous dos barrios da cidade, o de San
Antoniño e Fernando Olmedo, reorganizando a circulación perimetral que se fai na praza
tanto a peonil como a de tráfico rodado.
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A reforma debe atender tamén á dinamización económica dos negocios instalados no
perímetro da praza, onde coexisten negocios hosteleiros, comercio e servizos,
proporcionando tanto espazos peonís nas mesmas condicións que as outras zonas
comerciais da cidade como solucións para o tráfico necesario para o fornecemento de
ditos negocios.
Por último, o proxecto debe abordar tamén unha conexión entre a propia praza e un
espazo tan emblemático como o Convento de Santa Clara.
Solucionar problemas actuais
Demetrio Gómez fixo unha análise dos principais problemas que presenta na actualidade
a praza, froito de intervencións parciais, e que se pretenden resolver de xeito integral no
proxecto de reforma:
- Fluxos de circulación pouco axeitados tanto para peóns como para vehículos, e espazo
inzado de barreiras para a circulación peonil
- Zonas dedicadas a estacionamento que invaden beirarrúas e beirrúas demasiado
estreitas
- Usos mal distribuídos: actualmente a zona de xogos infantís, o patio escolar, o acceso
ao centro de saúde e as zonas de xogos deportivos ocupan unha cuarta parte do espazo
da praza, quedando o resto sen uso
- Problemas de circulación dentro da propia praza
- Problemas no mantemento da pavimentación, tanto na propia praza como na calzada
- Necesidade de redeseño de elementos urbanos como as bocas das entradas de peóns
do aparcadoiro subterráneo e necesidade de ampliar as zonas de sombra
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4 de xullo de 2019

O Local social do Burgo entregarase
aos veciños ao longo do verán
‣ As obras están case rematadas, e están pendentes de detalles
como o mobiliario, o recubrimento exterior ou a decoración
interior.
O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores visitou esta mañá o avance das
obras do novo Local Social do Burgo, situado na primeira planta do campo de fútbol
municipal de Pasarón. Estivo acompañado do concelleiro de Obras, Demetrio Gómez, da
concelleira de parroquia de Lérez, Pilar Comesaña, dos técnicos municipais e dos
representantes veciñais que se achegaron para coñecer como avanza o proxecto, que
poderá estar rematado neste verán.
O acondicionamento está practicamente acabado á espera de detalles como o mobiliario,
a decoración ou o recubrimento exterior.
O novo centro social é un dos máis grandes do Concello, xunto ao de Estribela e o de
Salcedo. Dispón duns 600 m2 acondicionados con alta calidade, climatización, conexión
informática, proxectores, mobiliario urbano, cociña equipada…
O alcalde destacou, despois da visita, que con este novo centro “saldamos unha débeda
co barrio do Burgo”, que ten unha das asociacións máis dinámicas da cidade.
O acondicionamento do Local foi adxudicado á empresa Gómez Crespo Obras y Servicios
por 529.254 euros. O prazo de execución é de 8 meses.
O proxecto propuxo un centro social totalmente independente do estadio de fútbol de
Pasarón e para garantir a perfecta separación creouse unha entrada específica para o
local social.
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18 de febreiro de 2019

O Local social do Burgo,
listo a primeiros de maio
‣ O alcalde visitou esta mañá a obra que inclúe un acceso
independente do campo de Pasarón, onde se atopa esta
instalación municipal.
Cara finais de abril ou primeiros de maio os veciños do Burgo poderán gozar do seu novo
local social no primeiro andar do campo de fútbol de Pasarón. Esta mañá o alcalde e o
concelleiro de Obras, Demetrio Gómez visitaron os traballos de acondicionamento que se
están a facer acompañados de directivos da Asociación de sociocultural do Burgo.
O alcalde confirmou sentirse “sorprendido agradablemente” polas obras que se están a
facer, dado que ademais do acondicionamento do Local social tamén se están a resolver
outras carencias como a creación de máis espazos de almacenaxe nos baixos do campo
que serán de uso compartido polos veciños e o Concello; a instalación dun ascensor para
separar as entradas do campo de fútbol e do Local social; resolver a accesibilidade
universal tanto para o centro dos veciños como para bancada Sur do campo; ou ampliar o
propio local social cun vestíbulo de máis de 100 metros cadrados.
Fernández Lores asegurou que era unha obra “necesaria” e recoñeceu que “cumprimos
co compromiso, aínda que un pouco tarde”. A Asociación do Burgo é unha entidade cunha
grande variedade de oferta para os seus asociados que desenvolve a súa actividade nun
local de da rúa Manuel Murguía. O alcalde destacou que “están en precario e tiñan que
ter un espazo digno”.
O acondicionamento do Local Social do Burgo foi adxudicado á empresa Gómez Crespo
Obras y Servicios por 529.254 euros. O prazo de execución é de 8 meses.
A obra consistirá na creación dun centro social totalmente independente do estadio de
fútbol de Pasarón e para garantir a perfecta separación xérase unha nova e específica
entrada para o local social, obra na que se está traballando na actualidade.
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O futuro Centro Social de O Burgo ocupa algo máis de 600 metros cadrados no campo de
Pasarón. No soto estarán almacéns e armarios diferenciados para a asociación de
veciños e para o Concello.
O primeiro andar disporá dun vestíbulo e zona de estancia de 111,50 metros cadrados, 4
aulas, unha cociña, un despacho para a asociación, aseos, entre outras dependencias.
Estes espazos estarán destinados a actividades, cursos, obradoiros...
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7 de setembro de 2018

O acondicionamento do Local Social
do Burgo comezará o vindeiro luns
‣ Os traballos inician coa instalación da cornisa da primeira
planta do campo na esquina que ocupa a instalación veciñal.
‣ Está garantida a seguridade no campo en todo momento, sen
ter que inhabilitar ningunha butaca deste equipamento.
Concello e empresa adxudicataria mantiveron esta mañá un encontro para fixar o inicio
das obras do novo Local Social do Burgo, situado na primeira planta do Campo de fútbol
de Pasarón. Acordaron iniciar as obras do acondicionamento o vindeiro luns, mantendo
sempre a seguridade no campo, que non se verá afectado polos traballos. Poderanse
empregar todas as butacas en días de partido e só se impedirá o acceso a un baño e a un
bar, inicialmente.
A reforma comezará pola colocación da cornisa que lle falta ao edificio na esquina que
ocupará o Local Social, e a continuación dividir as entradas ao campo e ás instalacións
veciñais. Uns traballos previos que durarán arredor de mes e medio.
O acondicionamento do Local Social do Burgo foi adxudicado á empresa Gómez Crespo
Obras y Servicios por 529.254 euros. O prazo de execución será de 8 meses.
A obra consistirá na creación dun centro social accesíbel e intelixente dende un punto de
vista social, económico e enerxético, e totalmente independente do estadio de fútbol de
Pasarón. Para garantir a perfecta separación xérase unha nova e específica entrada para
o local social.
O futuro Centro Social de O Burgo ocupa 1.087 metros no campo de Pasarón. No soto
estarán almacéns e armarios diferenciados para a asociación de veciños e para o CF
Pontevedra. O primeiro andar disporá dun vestíbulo e zona de estancia de 111,50 metros
cadrados, unha aula social de 62,40 metros e un salón multiusos de 97,05 metros, entre
outras dependencias. Estes espazos estarán destinados a actividades, cursos,
obradoiros... polo que se inclúe unha cociña-aula solicitada pola asociación.
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Gómez Crespo executará as obras
do novo Local Social do Burgo
‣ Presentou unha oferta de 529.000 euros e un prazo de
acondicionamento do local de 8 meses.
A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá a adxudicación á empresa Gómez Crespo
Obras y Servicios o acondicionamento do novo Local Social do Burgo por 529.254 euros.
O prazo de execución da obra será de 8 meses a partir da sinatura do contrato, para o
que hai de prazo un mes.
O proxecto estará financiado pola Deputación de Pontevedra con cargo ao convenio
asinado recentemente entre as dúas institucións e que tiña un montante total de 640.000
euros (o custe de licitación do proxecto), e enmarcado dentro do protocolo asinado a
principio de mandato.
A obra consistirá na creación dun centro social accesíbel e intelixente dende un punto de
vista social, económico e enerxético, e totalmente independente do estadio de fútbol de
Pasarón. Para garantir a perfecta separación xérase unha nova e específica entrada para
o local social.
O futuro Centro Social de O Burgo ocupa 1.087 metros no campo de Pasarón. No soto
estarán almacéns e armarios diferenciados para a asociación de veciños e para o CF
Pontevedra. O primeiro andar disporá dun vestíbulo e zona de estancia de 111,50 metros
cadrados, unha aula social de 62,40 metros e un salón multiusos de 97,05 metros, entre
outras dependencias. Estes espazos estarán destinados a actividades, cursos,
obradoiros... polo que se inclúe unha cociña-aula solicitada pola asociación.
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22 de xuño de 2018

Concello-Deputación asinan un convenio
de colaboración para construír o novo
Centro social do Burgo
‣ A institución provincial aporta 640.000 euros para financiar a
obra e o proxecto, tramitación e licitación asúmeo o Concello
‣ A Mesa de contratación da obra, a que concorren 12
empresas, reunirase a próxima semana
‣ O local veciñal estará no estadio de Pasarón mais estará
independente do campo de fútbol e terá acceso propio
‣ O convenio enmárcase no protocolo marco de colaboración
entre as dúas administracións asinado ao principio do mandato
O alcalde Miguel Fernández Lores e a presidenta provincial Carmela Silva asinaron hoxe
un novo convenio de colaboración Concello-Deputación que permitirá a construción do
novo centro social do Burgo, en Pasarón. Unha nova actuación enmarcada no protocolo
marco asinado ao principio do mandato entre as dúas administracións e que fala da
lealdade, respecto institucional e colaboración frutífera entre elas.
A Deputación provincial financiará o 100% da instalación social - 640.000 euros- e o
Concello ocúpase da redacción do proxecto, tramitación e licitación. A próxima semana
reunirase xa a mesa de contratación para adxudicar a obra, un concurso ao que
concorren 12 empresas. O prazo de execución da obra será dun máximo de seis meses.
“Quero subliñar a lealdade, o compromiso da Deputación de respectar as prioridades do
Concello” apuntou Miguel Fernández Lores. Unha consideración compartida por Carmela
Silva ao insistir no “absoluto respecto á autonomía municipal” e definir a relación co
Concello de “exquisita”.
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Ao abeiro desta protocolo marco quedan aínda proxectos pendentes como, por exemplo:
a mellora da conexión Rosalía de Castro-Mollavao, as obras de urbanización do perímetro
de Montecelo ou o pavillón deportivo da Parda.
O alcalde quixo tamén poñer o foco no feito de que a colaboración interinstitucional coa
Deputación va máis alá das obras. “Quero destacar a colaboración congresual (Ludantia,
As mulleres perigosas…), na organización de eventos deportivos (Mundial Junior de
Balonmán, Mundiais de Triatlón…), de promoción da cidade” sinalou Fernández Lores,
actuacións que acreditan “a boa saúde” da relación Concello-Deputación.
Centro social do Burgo
O Concello ten previsto crear un centro veciñal accesíbel e intelixente dende un punto de
vista social, económico e enerxético, e totalmente independente do estadio de fútbol de
Pasarón. Para garantir a perfecta separación xérase unha nova e específica entrada para
o local social
O futuro Centro Social de O Burgo ocupa 1.087 metros no campo de Pasarón. No soto
contará con espazos para almacéns e armarios diferenciados para a asociación de
veciños e para o CF Pontevedra. No primeiro andar disporá dun vestíbulo e zona de
estancia de 111,50 metros cadrados, unha aula social de 62,40 metros e un salón
multiusos de 97,05 metros, entre outras dependencias. Estes espazos estarán destinados
a actividades, cursos, obradoiros... polo que se inclúe unha cociña-aula solicitada pola
asociación.
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29 de marzo de 2018

Doce empresas optan a construción do
futuro Local social do Burgo
‣ A obra sae a licitación cun orzamento de 639.902,97 euros
‣ O futuro centro veciñal ocupará 1.087 metros cadrados no
estadio de Pasarón pero estará totalmente independente do
campo de fútbol
A apertura de plicas constatou que son doce as empresas que optan ao concurso para a
construción do futuro Centro social do Burgo, unha obra que sae a licitación cun
orzamento de 639.902, 97 euros, segundo lembra o portavoz do Goberno local e
concelleiro responsábel de Contratación, Raimundo González.
As empresas que concorreron ao concurso son as seguintes:
- Construcciones Emi Álvarez SL
- Construcciones Abal
- Inelsa
- CPA (Construcciones y Proyectos Abilleira SL)
- GPD Construcciones
- Ediserpo
- Construcciones Gómez Crespo
- Prado Lameira SL
- Coviastec SL
- Elsamex
- Copcisa
- Emergis UTE CruzVal SL
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Abertas as plicas, agora e tempo da avaliación técnica das ofertas.
O futuro Centro Social de O Burgo ocupará 1.087 metros cadrados no campo de Pasarón.
No soto contará con espazos para almacéns e armarios diferenciados para a asociación
de veciños e para o CF Pontevedra. No primeiro andar disporá dun vestíbulo e zona de
estancia de 111,50 metros cadrados, unha aula social de 62,40 metros e un salón
multiusos de 97,05 metros, entre outras dependencias. Estes espazos estarán destinados
a actividades, cursos, obradoiros... polo que se inclúe unha cociña-aula solicitada pola
asociación.
O obxectivo é crear un centro accesíbel e intelixente dende un punto de vista social,
económico e enerxético, e totalmente independente do estadio de fútbol de Pasarón. Para
garantir a perfecta separación co campo de fútbol, xerouse unha nova entrada para o
centro veciñal. Esta independencia, a desconexión total dos espazos, foi unha demanda
coincidente da Asociación Cultural O Burgo e do club e quedou recollida no proxecto.
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26 de decembro de 2018

O Concello aproba novas contratacións
por case un millón de euros
‣ Ábrase o proceso de licitación para construír o Local social do
Burgo por máis de 600.000 euros.
‣ A empresa E.C.Casas será a encargada de mellorar vías en
Campañó e Alba.
A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá a licitación e a adxudicación de tres
proxectos no ámbito urbano e no rural que se achegan ao millón de euros en
investimento, seguindo na liña de avance e impulso de proxectos municipais en carteira.
Son a licitación do Local social do Burgo, e as melloras de dúas das estradas municipais
nas parroquias de Campañó e Alba.
Ao respecto do Local Social do Burgo, o inicio do proceso de licitación arranca cun
orzamento de 639.902,97 euros, que pretende crear un centro accesíbel e intelixente
dende un punto de vista social, económico e enerxético, e totalmente independente do
estadio de fútbol de Pasarón.
O futuro Centro Social de O Burgo ocupa 1.087 metros cadrados no campo de Pasarón.
No soto contará con espazos para almacéns e armarios diferenciados para a asociación
de veciños e para o CF Pontevedra (no soto). No primeiro andar disporá dun vestíbulo e
zona de estancia de 111,50 metros cadrados, unha aula social de 62,40 metros e un salón
multiusos de 97,05 metros, entre outras dependencias. Estes espazos estarán destinados
a actividades, cursos, obradoiros… polo que se inclúe unha cociña-aula solicitada pola
asociación.
Para garantir a perfecta separación co campo de fútbol, xerouse unha nova entrada para
o centro veciñal.
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Obras en Campañó e Alba
No rural, adxudicáronse a E.C.Casas a mellora da vía entre Cochón, Cabaleiro,
Barragáns e Casal do Mendo na parroquia de Campañó por 153.700 euros e un prazo de
execución de 4 meses; e a estrada entre a Devesa e As Bouzas, na parroquia de Alba por
160.750 euros e un prazo de execución de 4 meses.

Saúdos ;-))
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21 de setembro de 2017

O Concello presenta á veciñanza o futuro
Centro Social do Burgo que recolle o seu
plan de necesidades
+ O local social e o estadio de Pasarón serán totalmente independentes, só compartirán
unha saía de emerxencia
+ O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez agarda que sexa unha realidade nun ano
+ Ocupará un espazo de 1.087 metros cadrados e ten un orzamento de 639.902,97 euros
Un centro accésibel, intelixente -dende un punto de vista social, económico e enerxéticoe ademais totalmente independente do estadio de fútbol de Pasarón. Así define o
concelleiro de Obras, Demetrio Gómez, o futuro Centro Social do Burgo cuxo proxecto
definitivo presenta hoxe (ás 20.30 horas) á directiva da Asociación Cultural O Burgo. Para
os veciños e veciñas do barrio ten palabras de agradecemento o concelleiro que non
dubida en cualificar como “proceso participativo exemplar” as achegas, suxestións e
debates que contribuíron a deseñar o que agora é o deseño final.
O futuro Centro Social de O Burgo ocupa 1.087 metros cadrados e contará con espazos
para almacéns e armarios diferenciados para a asociación de veciños e para o CF
Pontevedra (no soto) e no primeiro andar cun vestíbulo e zona de estancia de 111,50
metros cadrados, unha aula social de 62,40 metros e un salón multiusos de 97,05
metros….
Espazos estes últimos destinados a realización de actividades, cursos,
obradoiros… que inclúen unha cociña-aula especialmente solicitada pola asociac
A veciñanza e o club de fútbol coincidiron nunha mesma petición, “a desconexión total”
dos espazos de Pasarón que foi atendida. Segundo explicou el concelleiro de Obras,
Demetrio Gómez, quedan totalmente independentes, “só comparten unha saída de
emerxencia”. Xerouse unha nova entrada para o centro veciñal, accesíbel .
O orzamento previsto para a obra do futuro Centro Social do Burgo é de 639.902,97
euros.
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O concelleiro Demetrio Gómez agarda que o centro sexa unha realidade no próximo ano.
Trala presentación aos representantes veciñais do deseño definitivo, acometerase a
redacción do prego de contratación co fin de sacalo a licitación o antes posíbel.

Saúdos ;-))
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31 de maio de 2017

O Local Social do Burgo disporá
de acceso independente de Pasarón
‣ Está distribuído en dous andares: un soto que servirá de
almacén, e un primeiro andar no que haberá aulas, zona de
estancia, aseos, e estúdase instalar unha cociña
‣ O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez reúnese mañá pola
tarde, a partir das 19.30 horas, coa directiva da asociación do
Burgo para presentarlles os primeiros traballos do proxecto do
Local
O Concello xa dispón dun esbozo do que será o futuro Local Social do Burgo, situado no
Estadio municipal de Pasarón. O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez presentou esta
mañá o traballo que se leva realizando nos últimos meses logo de plasmar os acordos
acadados coas asociacións do barrio en distintas reunións. Ese mesmo proxecto será o
que presente Demetrio Gómez na xuntanza que manterá mañá pola tarde, ás 19.30
horas, no local social que neste momento ten alugada a Asociación Sociocultural do
Burgo.
O novo Local Social situado na esquina das gradas de Tribuna e Sur ten unha superficie
total de 459,88 metros cadrados repartidos en: 227 metros no soto, 48 metros que se
gañarán ao facer unha nova entrada, e 184 metros no primeiro andar.
O responsábel das obras municipais lembrou que o arquitecto Galo Zayas é o encargado
de realizar este proxecto, “sen dúbida a persoa máis idónea xa que foi o arquitecto da
reforma do estadio e o que tivo claro por onde se tiña que facer a entrada independente
para o Local Social”. Este centro será totalmente independente do campo de fútbol ao
facer un acceso entre as gradas Tribuna e Sur que estará a nivel do campo, salvando así
todos posibles problemas de accesibilidade e comunicándose co primeiro andar a través
de escaleiras e dun ascensor.
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A creación desta nova zona de acceso, permitirá ampliar o primeiro andar e gañar para
uso dos veciños o espazo no que se topan as escaleiras actuais e o ascensor
Sobre a distribución, o Local disporá no Soto dun espazo para almacén, igual de amplo
que o que dispón o club de fútbol. No primeiro andar haberá unha zona de estancia,
ademais de aulas -unha delas para máis de 100 persoas na fachada da avenida da
Coruña-, aseos e unha cociña que estaría pendente da súa situación definitiva en plano.

Saúdos ;-))
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12 de abril de 2021

Ampliado o prazo de remate da obra de
Loureiro Crespo
‣ Por mor das condicións meteorolóxicas dos últimos meses,
acórdase unha prórroga de 3 meses para o remate desta
actuación
‣ As obras supoñen a mellora urbana de toda a contorna de
Loureiro Crespo e do barrio do Castañal e contan cun
orzamento de preto de 3 millóns de euros, situándose como
unha das actuacións máis ambiciosas na cidade
A Xunta de Goberno local vén de aprobar unha prórroga de tres meses para o remate da
mellora urbana na rúa Loureiro Crespo e no barrio do Castañal, de xeito que a finalización
desta obra queda fixada para o 8 de xullo. Segundo explicou a portavoz do Goberno,
Anabel Gulías, esta data queda fixada tras un informe técnico favorable no que se
argumenta que os traballos non puideron desenvolverse ao ritmo previsto
fundamentalmete por mor das condicións meteorolóxicas adversas.
Anabel Gulías lembrou que esta actuación se sitúa como “unha das máis ambiciosoas
que está a cometer o Goberno muncipal’, cun orzamento que ascende, incluíndo as
melloras, a preto de 3 millóns de euros. “Estamos convencidas de que é un investimento
que vai mellorar a calidade de vida deste barrio e ademais era unha obra moi demandada
pola veciñanza” asegurou a concelleira, e indicou que nos primeiros tramos da obra xa se
pode apreciar como se aplican “todos os estándares de calidade urbana do Concello de
Pontevedra,e como estamos gañando máis espazo para as persoas e máis espazos onde
nos poidamos atopar”.
As obras de mellora urbana na rúa Loureiro Crespo e barrio do Castañal comezaron
durante o estado de alarma do pasado ano, concretamente o 27 de abril de 2020, e
ademais da climatoloxía adversa tamén se atoparon outros factores que ralentizaron o
seu ritmo, como foi a aparición de tubaxes que non estaban recollidos nos planos iniciais
da obra. Foi o caso de tubaxes antigos de condución de auga e de canalizacións de fibra
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óptica, que no caso destes últimos non se puideron mover polo que as obras neses
tramos avanzaron máis lentas do previsto.
Convén lembrar que a reforma de Loureiro Crespo e O Castañal estenderá os estándares
de calidade urbana propios do Modelo Pontevedra a unha das entradas da cidade, e que
comprende as rúas Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón
Cabanillas e a praza das Regas, ademais da propia Loureiro Crespo. Ademais de renovar
a pavimentación e o largo das beirarrúas en varios puntos, inclúe a renovación de todos
os servizos, e a instalación de nova iluminación e novo mobiliario urbano, así como a
plantación de novas árbores en algúns dos treitos.

Saúdos ;-)
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7 de marzo de 2021

Corte de tráfico en Loureiro Crespo por
mor dunha nova fase das obras
‣ A partires do martes péchase ao tráfico o tramo comprendido
entre Doce de Novembro e Ernesto Caballero
O vindeiro martes 9 de marzo, a partir das 9:30 horas, cortarase o tráfico no tramo da rúa
Loureiro Crespo entre as rúas Doce de Novembro e Ernesto Caballero, por mor dunha
nova fase das obras de reforma deste vial.
O acceso aos garaxes no tramo afectado quedará habilitado desde a intersección de
Loureiro Crespo con Doce de Novembro. As interseccións previas a este tramo, desde a
avenida de Lugo, contarán con sinalización advertindo deste peche de tráfico e indicando
os desvíos habilitados para condutores e residentes.

Saúdos ;-)
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23 de febreiro de 2021

Mañá comeza o formigonado
do cruzamento de Antón Fraguas,
Gonzalo Gallas e Loureiro Crespo
‣ Prohibirase o acceso a estas rúas, agás aos garaxes dos
edificios até o vindeiro martes, 2 de marzo.
‣ As rúas terán dobre sentido de circulación polo que se
prohibirá o estacionamento.
A Comisión de Mobilidade, Infraestruturas, Obras e Servizos tivo coñecemento esta
mañá do novo avance das obras da rúa Loureiro Crespo. O concelleiro de Obras
Urbanas, Demetrio Gómez explicou que está previsto para mañá, 24 de febreiro, as
obras de formigonado do cruzamento de Antón Fraguas, Loureiro Crespo e Gonzalo
Gallas. O peche prolongarase até o vindeiro martes, 2 de marzo.
Esta actuación obrigará a pechar o tráfico nesa intersección. Para evitar problemas,
a Policía Local creou un dispositivo especial de mobilidade rodada na zona para dar
servizo a todos os veciños e veciñas xa que as rúas quedarán pechadas ao tráfico
rodado, agás os accesos a garaxes.
Ademais, nestas rúas habilitarase dobre sentido de circulación polo que se prohibirá
o estacionamento.
Os accesos ás urxencias do Hospital quedan garantidos a través de Cobián Areal e
da praza do Hospital.
As condicións meteorolóxicas son as que están marcando o ritmo da obra, xa que
para o formigonado é preciso que non chova, segundo explicou Demetrio Gómez.

Saúdos ;-))
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12 de decembro de 2020

Primeira capa de rodadura
en Loureiro Crespo para deixar a rúa
practicable para o Nadal
‣ As obras comezan rematan hoxe mesmo, e até o día 22
faranse remates de beirarrúas e calzada para que o tramo
quede o máis practicable posíbel para o Nadal.
A Concellaría de Obras Urbanas, que xestiona Demetrio Gómez comezou hoxe a a
instalar a primeira capa de rodadura en Loureiro Crespo, do tramo comprendido
entre a rúa Gonzalo Gaias e a rotonda de Doce de novembro. Tal e como anunciara
o departamento, o propósito é deixar tanto as beirarrúas como a calzada o máis
practicable posible para facilitar os desprazamentos peonís nestas datas.
A obra atópase nun avanzado estado de execución nesta primeira parte. Todos os
servizos xa están renovados e soterrados, as beirarrúas practicamente rematadas e
nestes días faise o asfaltado provisional para facilitar o tránsito, para mellor
comodidade de peóns e para favorecer as compras de Nadal, dado que se trata
dunha rúa cun gran número de negocios.
A pavimentación rematará hoxe mesmo e está previsto que nos próximos días se
realicen retoques en beirarrúas para que queden o máis practicable, e tamén no
tramo de calzada entre a praza do Hospital e Gonzalo Gaias, que vai formigonada.
Loureiro Crespo quedará así dende o día 22 de decembro (estaba previsto parar o
día 18, pero as condicións meteorolóxicas obrigan a modificar as datas) até despois
de Reis, cando se retomarán os remates do primeiro tramo e con maior intensidade
no segundo tramo da rúa, entre Doce de Novembro e a avenida de Lugo.
Cabe lembrar que a reforma da rúa Loureiro Crespo é unha das intervencións de
reforma urbana máis importante do mandato. Ten un custe de case 2,9 millóns de
euros, entre a reforma e as melloras que se executarán en todas as rúas do barrio do
Castañal.
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Tendo en conta que toda a obra supón a renovación dos servizos soterrados, no
primeiro tramo, entre a praza do Hospital e Gonzalo Gaias, alongouse a praza coa
instalación de dúas bandas laterais de lousa “vulcano” (a mesma que a da praza) e
unha parte central de formigón negro en plataforma única (pendente de completar),
xa que é necesario respectar a entrada ao Hospital provincial.
No segundo tramo, entre Gonzalo Gaias e Casimiro Gómez, a beirarrúa da esquerda
é de baldosa e bordo de granito. E a beirarrúa da dereita, lousa “vulcano”, a mesma
que a da praza do Hospital. Neste tramo, o estacionamento de taxis estará á
esquerda e á dereita unha liña de servizos.
Está pendente a instalación do mobiliario urbano, da iluminación, da xardinería que
serán os últimos elementos que se colocarán na reforma.

Saúdos ;-))
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8 de novembro de 2020

Corte de tráfico en Loureiro Crespo por
mor das obras de reforma
‣ A partires do martes e ata o venres permanecerá pechado o
tramo comprendido entre as rúas Xosé Malvar e Gonzalo
Gallas
A partires do vindeiro martes, 10 de novembro, e ata o venres 13 pecharase ao tráfico o
treito de Loureiro Crespo comprendido entre as interseccións coas rúas Xosé Malvar e
Gonzalo Gallas, por mor das obras de reforma que se están levando a cabo neste vial.
O acceso a garaxes realizase desde Gonzalo Gallas e para facilitar o acceso ás urxencias
do Hospital Provincial permitirase acceder desde a rúa Cobián Areal.
Convén lembrar que as obras de reforma de Loureiro Crespo comezaran precisamente
pola marxe dereita (dirección saída da cidade) do tramo que chega ata a rúa Doce de
Novembro, marxe na que xa se repuxeron os novos servizos soterrados e se instalou o
novo pavimento na beirarrúa que agora conta cun novo largo e novas zonas de
estacionamento. Estes mesmos traballos son os que se están acomentendo neste
momento na marxe esquerda deste mesmo treito.
Este proxecto de reforma, que inclúe tamén o barrio do Castañal, é unha das
intervencións máis ambiciosas das proxectadas na cidade e conta cun orzamento de
preto de 3 millóns de euros. A actuación comprende as rúas Ernesto Caballero, Forcarei,
Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e a praza das Regas, ademais da propia
Loureiro Crespo. Implica a renovación da pavimentación e o largo das beirarrúas en
varios puntos, ao tempo que inclúe a renovación de todos os servizos, a instalación de
nova iluminación, novo mobiliario urbano, e a plantación de novas árbores en algúns dos
treitos.

Saúdos ;-)
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3 de setembro de 2020

Bo ritmo na execución da reforma
de Loureiro Crespo que estará rematada
en maio de 2021
‣ A obra viuse afectada pola pandemia e retomouse o pasado
mes de maio. O tramo entre o Hospital e Doce de Novembro
poderá estar rematado nuns dous meses.
O alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores acompañado do concelleiro
de Obras, Demetrio Gómez e de técnicos municipais visitaron esta mañá as obras de
reforma da rúa Loureiro Crespo, que “van a moi bo ritmo”. Fernández Lores explicou
que as obras sufriron un retraso con motivo da pandeima e retomáronse, de novo, no
mes de maio, polo que a previsión de remate é para maio do ano que vén.
A parte na que se está a traballar neste momento, entre as rúas Casimiro Gómez e
Doce de novembro, poderá estar finalizada no prazo de dous meses. Segundo
explicou o alcalde, esta é unha das zonas máis complicadas dado que hai que dar
servizo ás urxencias do Hospital Provincial, o que obriga a cambios de sentido de
circulación das rúas para garantir os accesos.
A reforma de Loureiro Crespo e do Castañal ten un orzamento de licitación de
2.557.256 euros. O proxecto inclúe a execución de seis melloras valoradas en
341.380 euros, polo que o investimento xeral roldará os 2,9 millóns de euros. As
melloras son investimentos que poden presentar as empresas pero que están fóra do
custe da obra, é dicir, son obras que asumen as propias compañías con fondos
propios. Estas melloras consisten na reurbanización das rúas: Ernesto Caballero,
Forcarei, Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e praza das Regas.
O proxecto de reforma divide a rúa Loureiro Crespo en tres zonas:
•

Dende a rotonda da praza da Zanfona até Casimiro Gómez, onde se propón
un alongamento das beirarrúas (de baldosa e granito) e un estreitamento do
carril. O estacionamento, tamén en formigón, colocarase á dereita, e os
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alcorques serán de granito para plantar prunos, dando continuidade á avenida
de Lugo, xa reformada. Renóvase a iluminación, o mobiliario e todos os
servizos.
Á altura da rotonda de Doce de novembro instalarase unha columna de
iluminación e plantaranse dous liquidámbar de grande porte para iniciar a
transición cara un novo espazo, que será o segundo ámbito do proxecto.
•

De Casimiro Gómez a Antón Fraguas. Neste ámbito farase un carril de
asfalto diferenciado que se dirixe cara Antón Fraguas. A beirarrúa da esquerda
será de baldosa e bordo de granito. E a beirarrúa da dereita, lousa “vulcano”, a
mesma que a da praza do Hospital. Instalarase á esquerda o estacionamento
de taxis, e á dereita o de servizos.
Tamén se inclúe a renovación de toda a iluminación, do mobiliario e dos
servizos, e a vexetación continúa cos prunos que se plantarán en toda a rúa.
Nos extremos deste ámbitos, Casimiro Gómez e Antón Fraguas crearanse dous
grandes matos de arborado en pezas de formigón (con 3 e 2 bétulas,
respectivamente) para marcar a transición á terceira parte do proxecto.

•

De Antón Fraguas á praza do Hospital. Consistirá no alongamento da praza
do Hospital, coa instalación de dúas bandas laterais de lousa “vulcano” e unha
parte central de formigón negro en plataforma única, xa que é necesario
respectar a entrada ao Hospital provincial. Plantarase arborado ao igual que no
resto da praza do hospital (Quercus) e tamén se instalará máis mobiliario
urbano.

No que respecta ao barrio do Castañal, o proxecto inclúe como mellora a
pavimentación destas rúas, xa que a renovación dos servizos soterrados asúmese
no proxecto principal.
As reformas previstas nestas rúas serán de dous tipos: Ernesto Caballero e Ramón
Cabanillas manterán un carril de circulación e beirarrúas. Levarán plantación de
árbores e mobiliario urbano. Os alcorques serán de ferro cortén, similar ao da Virxe
do Camiño. O carril de circulación irá en formigón negro con faixas de pedra, similar
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á praza do Hospital.

Saúdos ;-))

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:KIEQ28IUV2Z6J0UX

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

OBRAS LOUREIRO CRESPO
– Corte do tramo de Loureiro Crespo entre 12 Novembro e Casimiro Gómez.
– Corte de tráfico de Travesía da Eiriña agás garaxes.
Do 31 de agosto ao 02 de setembro de 2020 ( poderase ampliar segundo as necesidades )
CIRCULACIÓN
PROHIBIDA

TRAMO EN
OBRAS

Agás
GARAXES

TRAMO EN
OBRAS

Travesía da Eiriña con acceso e saida por Joaquín Costa
Sentido de circulación permitido ( TRAMO EN OBRAS )
Acceso e saída garaxes ( TRAMO EN OBRAS )
Tramos con circulación prohibida

Travesía da Eiriña :
O acceso e saida dos garaxe da rúa Travesía da Eiriña efectuarase por Joaquín Costa.
Pontevedra, agosto 2020
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29 de agosto de 2020

Comezan os traballos para completar o
primeiro tramo da reforma de Loureiro
Crespo
‣ A partires do luns cortarase o tráfico en travesía da Eiriña e no
tramo de Loureiro Crespo entre Casimiro Gómez e Doce de
Novembro
Na planificación das obras de reforma de Loureiro Crespo está previsto que, a partires do
luns 31 de agosto, comecen os traballos de reposición e conexión de servizos soterrados
na marxe esquerda (dirección saída da cidade) do treito que chega ata a rúa Doce de
Novembro, toda vez que na marxe dereita xa se concluíron. Precisamente, estas obras de
reforma comezaran no lado dereito deste tramo coa demolición do pavimento e a
instalación dos novos servizos, o que implicara tamén o traslado da parada de taxis para
Cobián Areal. Na actualidade, na marxe dereita xa está instalado o novo pavimento na
beirrarúa que conta cun novo largo e novas zonas de estacionamento.
Para iniciar o mesmo proceso na marxe esquerda, entre o luns e o mércores cortarase o
tráfico no treito de Loureiro Crespo que vai entre Casimiro Gómez e Doce de Novembro e
tamén na Travesía de Eiriña. Na travesía de Eiriña permitirase a entrada e saída a
garaxes desde a rúa Joaquín Costa.
As obras de reforma de Loureiro Crespo e do barrio do Castañal deran inicio a finais de
abril. Considerada unha das intervencións máis ambiciosas das proxectadas na cidade,
conta cun orzamento de preto de 3 millóns de euros para a actuación completa e cun
prazo de execución de 11 meses. O obxectivo é estender os estándares de calidade
urbana propios do Modelo Pontevedra a unha das entradas da cidade, e que comprende
as rúas Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e a
praza das Regas, ademais da propia Loureiro Crespo. Implica a renovación da
pavimentación e o largo das beirarrúas en varios puntos, ao tempo que inclúe a
renovación de todos os servizos, a instalación de nova iluminación, novo mobiliario
urbano, e a plantación de novas árbores en algúns dos treitos.
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CONFORME do director xeral da Área de Mobilidade, na data da súa sinatura dixital

OBRAS LOUREIRO CRESPO ( tramo rúa Forcarei ata Angel Amor Ruibal )
Do 29 de xuño ao 15 de xullo de 2020 ( poderase ampliar segundo as necesidades )

TRAMOS
EN OBRAS

Sentidos de circulación permitidos
Sentidos de circulación permitidos ( TRAMOS EN OBRAS )

Os garaxes do tramo afectado polas obras accederán pola rúa Loureiro Crespo ( sentido
centro cidade ).
Manterase operativo un carril polo tramo en obras, sentido centro cidade.
A partir da intersección con rúa Angel Amor Ruibal ( incluida ) permítese a circulación
cara á Avenida de Lugo.

Pontevedra, xuño 2020
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28 de xuño de 2020

A reforma de Loureiro Crespo avanza
cara a rúa Ángel Amor Ruibal
‣ Pecharase a circulación de entrada á cidade entre as rúas
Forcarei e Ángel Amor Ruibal dende o luns, 29 de xuño, ás
08.00 horas.
As obras de reforma de Loureiro Crespo e do barrio do Castañal avanzan dende
mañá cara as rúas Forcarei e Ángel Amor Ruibal, o que obriga a pechar o tráfico de
saída da cidade nese tramo.
O corte está previsto dende as 08.00 horas do luns, 29 de xuño.
O acceso aos garaxes do tramo en obras realizarase pola rúa Loureiro Crespo, polo
carril que se manterá operativo ao tráfico (sentido centro cidade). A partir da
intersección coa rúa Ángel Amor Ruibal permítese a circulación cara á Avenida de
Lugo.
Convén lembrar que a reforma de Loureiro Crespo e O Castañal deu inicio o pasado
27 de abril e que é unha das máis ambiciosas das proxectadas na cidade, cun
orzamento de preto de 3 millóns de euros para a actuación completa. Cun prazo de
execución de 11 meses, estenderá os estándares de calidade urbana propios do
Modelo Pontevedra a unha das entradas da cidade, e que comprende as rúas
Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e a
praza das Regas, ademais da propia Loureiro Crespo. Implica a renovación da
pavimentación e o largo das beirarrúas e varios puntos, ao tempo que inclúe a
renovación de todos os servizos soterrados, a instalación de nova iluminación, novo
mobiliario urbano, e a plantación de novas árbores en algúns dos treitos.

Saúdos ;-))
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CONFORME do director xeral da Área de Mobilidade, na data da súa sinatura dixital

OBRAS LOUREIRO CRESPO ( tramo Ernesto Caballero ata Rodríguez Seoane )
Do 18 de xuño ao 3 de xullo de 2020 ( poderase ampliar segundo as necesidades )

TRAMOS
EN OBRAS

Sentidos de circulación permitidos
Sentidos de circulación permitidos ( TRAMOS EN OBRAS )

Os garaxes do tramo afectado polas obras accederán pola rúa Loureiro Crespo ( sentido
centro cidade ).
Manterase operativo un carril polo tramo en obras, sentido centro cidade.
A partir da intersección con rúa Rodríguez Seoane permítese a circulación cara á Avenida
de Lugo.

Pontevedra, xuño 2020
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17 de xuño de 2020

As obras de reforma de Loureiro Crespo
avanzan nun novo tramo
‣ O novo treito comprende entre as rúas Ernesto Caballero e
Rodríguez Seoane e restrinxirase o tráfico a un só carril a
partires de mañá
As obras de reforma de Loureiro Crespo e do barrio do Castañal avanzan, a partires de
mañá, cara ao tramo comprendido entre as rúas Ernesto Caballero e Rodríguez Seoane.
Ao igual que nos treitos anteriores, estes traballos comezarán co levantamento do actual
pavimento para proceder á instalación dos novos servizos soterrados, o que leva
aparellado un plan especial de tráfico.
Así, o acceso aos garaxes do tramo en obras realizarase pola rúa Loureiro Crespo, polo
carril que se manterá operativo ao tráfico (sentido centro cidade). A partir da intersección
coa rúa Rodríguez Seoane permítese a circulación cara á Avenida de Lugo.
Convén lembrar que a reforma de Loureiro Crespo e O Castañal deu inicio o pasado 27
de abril e que é unha das máis ambiciosas das proxectadas na cidade, cun orzamento de
preto de 3 millóns de euros para a actuación completa. Cun prazo de execución de 11
meses, estenderá os estándares de calidade urbana propios do Modelo Pontevedra a
unha das entradas da cidade, e que comprende as rúas Ernesto Caballero, Forcarei,
Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e a praza das Regas, ademais da propia
Loureiro Crespo. Implica a renovación da pavimentación e o largo das beirarrúas e varios
puntos, ao tempo que inclúe a renovación de todos os servizos, a instalación de nova
iluminación, novo mobiliario urbano, e a plantación de novas árbores en algúns dos
treitos.

Saúdos ;-)

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:KIEQ28IUV2Z6J0UX

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

OBRAS LOUREIRO CRESPO ( tramo 12 Novembro ata Antón Fraguas )
Do 28 de maio ao 19 de xuño de 2020 ( poderase ampliar segundo as necesidades )

Agás
GARAXES

TRAMOS
EN OBRAS

Sentidos de circulación permitidos
Sentido de circulación permitido ( TRAMO EN OBRAS )
Acceso e saída GARAXES

Tramo Loureiro Crespo ( entre rúa 12 de Novembro e rúa Casimiro Gómez ) :
Os garaxes do tramo indicado accederán dende a glorieta de Loureiro Crespo con 12 de
Novembro e sairán cara a rúa Casimiro Gómez.
Tramo Loureiro Crespo ( entre rúa Casimiro Gómez e rúa Antón Fraguas ) :
Os garaxes do tramo indicado accederán dende a rúa Gonzalo Gallas e sairán cara a rúa
Antón Fraguas.
Travesía da Eiriña
Os vehículos procedentes de Travesía da Eiriña circularán cara Casimiro Gómez.
Pontevedra, maio 2020
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26 de maio de 2020

O Concello retoma o pulso da obra
pública con case 40 millóns en execución
no rural e no ámbito urbano
‣ A Comisión de Obras coñeceu hoxe dos 34,5 millóns que se
invisten en sostemento do espazo público, pluviais,
accesibilidade, saneamento e abastecemento en 9 parroquias
do rural.
‣ Os 5 millóns que se invisten no ámbito urbano son no
sostemento dos espazos públicos, do mobiliario urbano e nas
reformas de Loureiro Crespo e da Ponte do Burgo.
A Comisión de Mobilidade, Infraestruturas, Obras e Servizos celebrou esta mañá a
súa primeira reunión dende a declaración da pandemia da Covid-19 facendo un
repaso das obras en marcha no concello de Pontevedra. Segundo explicou o
presidente da Comisión, Demetrio Gómez, concelleiro de Obras urbanas, logo da
reunión, o Concello ten en execución proxectos por valor de case 40 millóns de
euros. Poñer en marcha a obra pública era unha das prioridades do Goberno
municipal para inxectar liquidez na economía local e reactivar a actividade
económica.
Dos 39,8 millóns en marcha, 34,5 millóns son investimentos en 9 parroquias do rural,
tanto en traballos de sostemento de espazos públicos, de redes de pluviais e de
accesibilidade, ademais das obras de saneamento e abastecemento derivadas do
novo contrato da auga. É o 85% da obra pública en marcha no Concello, xestionada
polos concelleiros Pilar Comesaña e Alberto Oubiña.
Demetrio Gómez destacou que as obras están executadas, na maior parte, por
empresas locais e galegas.
Os 5 millóns restantes executados na cidade distribúense en traballos de sostemento
dos espazos públicos e reformas urbanas.

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:KIEQ28IUV2Z6J0UX

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

Gabinete de Comunicación. Alcaldia
comunicacion2@pontevedra.gal
www.pontevedra.gal

Ao respecto do sostemento do espazo público, xestión que corre a cargo da
concelleira Eva Vilaverde, estase actuando sobre na reparación, reposición e
mantemento do viario peonil, comezouse con asfaltados en distintos puntos da
cidade (San Roque e contorna de praza de Touros e continúa esta semana no ámbito
de María Victoria Moreno), e estase a manter a rede de iluminación pública municipal
facendo limpezas, pintados e desferruxamento dos báculos dos farois en toda a
cidade (na actualidade os operarios están a traballar nas avenidas de Uruguai e Bos
Aires).
Ao respecto das obras de nova execución, que dirixe o propio Demetrio Gómez,
están en marcha as reformas de Loureiro Crespo, recentemente iniciada, e a da
Ponte do Burgo, practicamente rematada.

Loureiro Crespo
En Loureiro Crespo, o concelleiro explicou que se vai a bo ritmo a pesar de que
poida parecer o contrario. Este é o momento da apertura da vía para cambiar os
servizos soterrados que se atopan bastante danados e cruzados, por iso a obra
parece non ter tanta vistosidade.
Polo de agora os traballos vanse desenvolvendo en distintas fases.
Fase 1. Apertura de vía entre Antón Fraguas e Casimiro Gómez (marxe dereito saída
da cidade). O soterramento dos novos servizos está completo e está previsto para
mañá o pavimentado da zona e a apertura ao tráfico de entrada á cidade.
Fase 2. Apertura de vía entre a rotonda de Doce de Novembro e Ernesto Caballero
(marxe dereita saída da cidade). Comezou hoxe mesmo o que obrigou a pechar o
tráfico en sentido saída da cidade. Este será o sentido de circulación de Loureiro
Crespo cando remate a obra. Demetrio Gómez anunciou, polo tanto, que o sentido
definitivo de circulación (entrada á cidade) se irá implantando a medida que se vaian
facendo tramos de vía.
Para esta fase constituíuse un novo equipo de traballo.
Fase 3. Apertura de vía entre Casimiro Gómez e Doce de Novembro (marxe dereita
saída da cidade). Comezarán os traballos de reposición dos servizos o que obrigará
a pechar o sentido de saída da cidade a partir do xoves, 28 de maio ás 08.00 horas.
Faranse os desvíos de tráfico procedentes de Casimiro Gómez cara Xerardo Álvarez
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Limeses. A circulación procedente de Doce de novembro desviarase por Casimiro
Gómez.
Provisionalmente e mentres non avance a obra, o tramo entre Ernesto Caballero e a
rotonda da avenida de Lugo mantense en dobre dirección.
Demetrio Gómez tamén anunciou que o sentido de circulación en todas as
perpendiculares a Loureiro Crespo manterase no estado actual, agás nos momentos
puntuais en que sexa necesario cambiar sentidos por mor das obras.

Ponte do Burgo
A Ponte do Burgo é a outra obra que está practicamente rematada. De feito está
previsto o seu remate para o vindeiro 31 de xullo. Neste momento está rematada a
denominada obra civil, e está pendente de rematar a instalación da iluminación do
taboleiro e da nova praza do Burgo, xa que a empresa adxudicataria do proxecto,
Setga, está en pleno proceso de fabricación dos materiais.

Saúdos ;-))
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CONFORME do director xeral da Área de Mobilidade, na data da súa sinatura dixital

OBRAS LOUREIRO CRESPO ( tramo 12 Novembro ata Ernesto Caballero )
Do 26 de maio ao 12 de xuño de 2020 ( poderase ampliar segundo as necesidades )

TRAMO EN
OBRAS

Sentidos de circulación permitidos
Sentidos de circulación permitidos ( TRAMO EN OBRAS )

Os garaxes do tramo afectado polas obras accederán pola rúa Loureiro Crespo ( sentido
centro cidade ).
Manterase operativo un carril polo tramo en obras, sentido centro cidade.
A partir da intersección con Ernesto Caballero permítese a circulación cara á Avenida de
Lugo.

Pontevedra, maio 2020
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24 de maio de 2020

Comezan as obras nun novo tramo de
Loureiro Crespo
‣ A partires do martes, 26 de maio, a actuación de reforma
urbana exténdese ao treito comprendido entre a rúa 12 de
novembro e a rúa Ernesto Caballero
‣ Restrinxirase o tráfico neste tramo a só un carril e en sentido
centro cidade
As obras de reforma de Loureiro Crespo e do barrio do Castañal continúan avanzando, a
partires do vindeiro martes, por un novo tramo. Trátase do treito situado entre a rúa 12 de
Novembro e a rúa Ernesto Caballero, onde se procederá a iniciar os traballos de
levantamento do actual pavimento para proceder á instalación dos novos servizos
soterrados. Estes traballos acometeranse primeiro pola marxe dereita (en dirección
Ernesto Caballero), quedando habilitado ao tráfico o carril da marxe esquerda.
Tal e como estaba previsto, o inicio dos traballos neste novo tramo leva parello un plan
especial de tráfico. Así, os garaxes do treito afectado polas obras accederán pola rúa
Loureiro Crespo (sentido centro cidade), manterase operativo un único carril no tramo en
obras (sentido centro cidade), e a partires da intersección con Ernesto Caballero
permítese a circulación cara a avenida de Lugo.
Estas obras, que teñen un prazo de execución de 11 meses e un orzamento de preto de 3
millóns de euros para a actuación completa, foran inciadas o pasado 27 de abril no tramo
comprendido entre a praza do Hospital e a rúa 12 de novembro. Até o de agora, a
actuación realizada neste treito implicou o traslado da parada de taxis para Cobián Areal e
os traballos de demolición e instalación de novos servizos na marxe dereita, en dirección
rúa 12 de novembro. Neste momento xa se está en disposición de proceder a formigonar
e colocar o novo pavimento nesa marxe para dar comezo, de seguido, á actuación na
marxe esquerda.
Convén lembrar que a reforma de Loureiro Crespo e O Castañal, unha das máis
ambiciosas das proxectadas na cidade, estenderá os estándares de calidade urbana
propios do Modelo Pontevedra a unha das entradas da cidade, e que comprende as rúas
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Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e a praza
das Regas, ademais da propia Loureiro Crespo. Implica a renovación da pavimentación e
o largo das beirarrúas e varios puntos, ao tempo que inclúe a renovación de todos os
servizos, a instalación de nova iluminación, novo mobiliario urbano, e a plantación de
novas árbores en algúns dos treitos.

Saúdos ;-)
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8 de maio de 2020

Pecha ao tráfico Loureiro Crespo entre
Casimiro Gómez e Gonzalo Gallas para
iniciar a primeira fase da reforma
‣ O peche se prolongará durante o proceso de remodelación
deste tramo da rúa.
A Concellaría de Obras Urbanas que dirixe Demetrio Gómez continúa a ritmo as
obras de reforma da rúa Loureiro Crespo que a vindeira semana entra na súa
primeira fase, logo de rematar os traballos preliminares. Este avance obriga ao
peche da rúa entre o tramo de Casimiro Gómez e Gonzalo Gallas, co fin de acelerar
ao máximo o desenvolvemento da obra, tal e como se comprometeu o concelleiro
con veciños e comerciantes na videoconferencia de hai dúas semanas.
Ademais de trasladar o estacionamento de taxis á rúa Cobián Areal, créase unha
zona de servizos na rúa Gonzalo Gallas para atender aos establecementos
comerciais da zona así como á demanda do hospital, xa que unha das prioridades é
manter a actividade económica.
Esta medida obriga á inversión de Gonzalo Gallas, que permitirá un acceso rápida ás
urxencias pediátricas e facilitar o acceso ao aparcadoiro e á zona de servizos da rúa
Antón Fraguas.
A modificación do tráfico manterase ate o remate desta primeira fase da reforma.
A actuación neste tramo consiste na demolición da beirarrúa do lado dereito para a
instalación dos servizos soterrados e, a continuación, o seu pavimentado con
formigón. Logo abrirase o lado esquerdo para seguir o mesmo procedemento que no
dereito.

Saúdos ;-))
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5 de maio de 2020

As obras de Loureiro Crespo arrancan co
traslado da parada de taxi a Cobián Areal
O arranque da reforma da rúa Loureiro Crespo, iniciada hai escasos días, obriga a
trasladar a parada de taxi situada entre as rúas Gonzalo Gallas e Casimiro Gómez á
rúa Cobián Areal mentres duren os traballos.
Este traslado forma parte dos traballos previos ao inicio da obra que arrancaron a
pasada semana o primeiro treito da rúa, entre a praza do Hospital e a rotonda con
Doce de novembro.
Realizados as accións previas, esta semana comezarán os traballos de
levantamento de beirarrúas e da calzada para a instalación dos novos servizos
soterrados (saneamento, abastecemento, iluminación…), primeiro do lado dereito. Ao
seu remate, procederase ao pavimentado do lado dereito e á demolición do lado
esquerdo e instalación dos novos servizos.
Cara finais do mes de maio, prevese o comezo dos traballos de renovación dos
servizos na zona do Castañal, que suporá un plan específico de tráfico.
Hai que lembrar que a reforma de Loureiro Crespo e O Castañal estenderá os
estándares de calidade urbana propios do Modelo Pontevedra a unha das entradas
da cidade, e que comprende as rúas Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal,
Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e a praza das Regas, ademais da propia Loureiro
Crespo. Ademais de renovar a pavimentación e o largo das beirarrúas e varios
puntos, inclúe a renovación de todos os servizos, e a instalación de nova iluminación
e novo mobiliario urbano, así como a plantación de novas árbores en algúns dos
treitos.

Saúdos ;-))
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25 de abril de 2020

Comezan as obras de reforma de Loureiro
Crespo e do Castañal
‣ Os traballos divídense en dúas quendas, tendo en conta o
confinamento da veciñanza, e realizaranse baixo os protocolos
de seguridade e prevención esixidos por mor da crise sanitaria
do Covid-19
‣ Darán inicio o vindeiro luns e teñen un prazo de execución de
11 meses
O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez vén de manter sendas xuntanzas telemáticas
con representantes veciñais e do comercio de Loureiro Crespo e do barrio do Castañal
para trasladarlles o plan de obra e os criterios de organización dos traballos e do tráfico
da reforma urbana do barrio. Estas obras, que darán comezo o vindeiro luns, 27 de abril,
supoñen unha das actuacións máis ambiciosas proxectadas para o centro urbano, cun
orzamento de preto de 3 millóns de euros e un prazo de execución de 11 meses.
Nas xuntanzas, Demetrio Gómez, ademais, de explicar a organización dos traballos e
responder a cuestións puntuais sobre esta actuación, trasladoulle aos representantes das
asociacións o compromiso do Concello de garantir que as obras teñan o menor impacto
posible para os comercios, locais de hostalería e empresas que traballen de cara ao
público, en canto estes poidan abrir as súas portas. Así mesmo, e ao igual que en todas
as obras que promove o Concello, asegurou o cumprimento dos protocolos de seguridade
e prevención derivados da crise sanitaria do Covid-19 para protexer tanto a saúde dos
traballadores e traballadoras da obra como dos veciños e veciñas da zona. A este
respecto, a organización do traballo en dúas quendas terá en conta as condicións de
confinamento das persoas que viven no barrio.
Organización das obras
Durante a primeira semana procederase á localización e marcado dos servizos e á
preparación do traslado da parada dos taxis para Cobián Areal. Tamén está previsto
acondicionar unha parcela para almacén de maquinaria e para acopios e servizos para os
propios traballadores.
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A partires do luns 4 de maio, a previsón é dar comezo aos traballos de demolición,
comezando polo estremo pegado á Praza do Hospital no treito cara a rúa 12 de
novembro. Neste tramo demolerase primeiro o lado dereito e instalanse os novos
servizos. Tras estes traballos, simultanemaente procederase ao pavimentado do lado
dereiro e á demolición do lado esquerdo e instalación dos novos servizos.
Cara finais do mes de maio, prevese o comezo dos traballos de renovación dos servizos
na zona do Castañal, que conlevará un plan específico de tráfico.
A organización do tráfico definirase en función do avance das obras e sempre en
coordinación coa policía municipal. En todo caso, o Concello prevé como prioridade
garantir o tráfico de servizos e de carga e descarga, básicos na dinamización da
actividade económica, e o acceso peonil para todas as persoas durante a realización das
obras. A circulación nun único sentido de entrada en Loureiro Crespo incorporarase
segundo o avance dos traballos.
Hai que lembrar que a reforma de Loureiro Crespo e O Castañal estenderá os estándares
de calidade urbana propios do Modelo Pontevedra a unha das entradas da cidade, e que
comprende as rúas Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón
Cabanillas e a praza das Regas, ademais da propia Loureiro Crespo. Ademais de renovar
a pavimentación e o largo das beirarrúas e varios puntos, inclúe a renovación de todos os
servizos, e a instalación de nova iluminación e novo mobiliario urbano, así como a
plantación de novas árbores en algúns dos treitos.

Saúdos ;-)
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13 de decembro de 2019

O Concello remata o ano
coa adxudicación proxectos e obras
por máis de 6,3 millóns
‣ Entre esta semana e a que vén estarán adxudicadas a reforma
de Loureiro Crespo e o Castañal, o Local Social dos Campos,
o acceso aos Campos por Monte Porreiro, e varios lotes da
administración electrónica.
O departamento de Contratación está a xestionar nestes momentos máis de 6,3
millóns de euros en diversos proxectos e obras que poderán estar adxudicados ou
moi avanzados na súa contratación, de cara á vindeira semana. Neste tramo final de
ano, están sobre a mesa a contratación do acceso a Monte Porreiro, a reforma de
Loureiro Crespo e o barrio do Castañal, o acondicionamento do novo Local Social
dos Campos, o contrato marco de sostemento dos espazos públicos urbanos ou
varias partidas destinadas á potenciación da administración electrónica.
A concelleira responsable Anabel Gulías agradeceu esta mañá o esforzo por parte de
todos os servizos implicados na contratación, que están tendo un “maratón” de
reunións que concluirán ao longo da semana que vén coa adxudicación de diversos
contratos que “serán básicos para os futuros catro anos na cidade”.
O único contrato adxudicado esta semana foi o do Centro Social dos Campos á
empresa Prace por 471.248 euros e un prazo de adxudicación de 5 meses. Os
traballos comezarán unha vez que se asine o contrato e se formalicen outros
trámites administrativos como o plan de seguridade e hixiene. A concelleira de
Contratación, Anabel Gulías estimou que a obra poderá comezar a mediados do
vindeiro mes de xaneiro.
Sen dúbida, a contratación de maior contía que se está a abordar nestes días é a
reforma da rúa Loureiro Crespo e do barrio do Castañal. Hoxe mesmo fíxose a
valoración das 11 ofertas técnicas e económicas presentadas, e a adxudicación
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poderá realizarse na vindeira semana. A reforma ten un prezo de licitación de
2.557.256 euros, ao que hai que sumar as melloras ofertadas polas empresas que se
incrementa en 341.380 euros. O prazo de execución desta obra é de 11 meses.
Anabel Gulías destacou que esta adxudicación permite abundar na decisión do
Goberno de que “este é o mandato dos barrios e buscamos a excelencia dos
espazos públicos”.
Acceso de Monte Porreiro
Un dos proxectos máis importantes deste período de contratación é a adxudicación
do acceso de Monte Porreiro dende Tafisa até os Campos, cunha licitación de
1.137.280,50 euros. A Mesa de contratación valorou as ofertas técnicas e
económicas das 16 propostas presentadas. Anabel Gulías destacou que “dado que
parece que non vai haber baixas temerarias, poderase axilizar os procesos
administrativos”, a súa adxudicación podería realizarse a vindeira semana.
Outro dos contratos con maior contía foi o de sostemento dos espazos públicos
urbanos ao que se presentaron catro empresas. O orzamento de licitación é de
500.000 euros, e ao igual que no caso anterior, dado que non existen baixas
temerarias na oferta económica, o contrato podería estar adxudicado na semana que
vén.
En relación á administración electrónica celebráronse as seguintes mesas de
contratación, todas elas pendentes da adxudicación definitiva:
•

Licitación de cabina de almacenamento de datos por 87.120 euros.

•

Renovación dos servidores por 37.000 euros.

•

Novo sistema de Xestión tributaria por 450.000 euros. Presentáronse dúas
ofertas. A concelleira Anabel Gulías destacou que se trata dun “contrato
ambicioso que permitirá mellorar a comunicación entre o administrado e os
traballadores do Concello na área de xestión tributaria”.

Tamén se celebrou unha mesa para a contratación da publicidade, merchandaising e
diversos aspectos vinculados á difusión da Estratexia de Desenvolvemento Urbano,
Sostible e Integral (EDUSI) Máis Modelo Pontevedra. Os conceptos estaban
divididos en catro contratos cun importe global de 87.000 euros.
Na vindeira semana está previsto volver a reunir a Mesa de contratación para valorar
as ofertas técnicas e económicas doutros dos contratos importantes para
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Pontevedra: a iluminación ornamental das pontes valorado en 440.055 euros e a
colocación da iluminación led na parroquia de Lourizán por valor de 217.871,20
euros.
Proxectos
Local Social dos Campos
O proxecto partía cun prezo de licitación de 536.423,53 euros e un prazo de
execución de 5 meses.
Este edificio son dúas estruturas distintas e construídas a distintas alturas: a casa
dos mestres e a escola, coas que se fará unha gran aula. Estará separada por portas
abatibles e un corredor polo medio que servirá de conexión entre ambos lados do
edificio.
No caso de ser preciso retíranse as portas e créase unha gran aula cunha cabida
para unas 80 persoas sentadas ou 120 de pé, ou ben dúas aulas independentes. En
todo caso, está pensada para facer distintas actividades como cociña, conferencias,
exposicións... Tamén haberá unha dotación de oficinas e almacén, e farase un
módulo de baños fóra do edificio pero conectado con este cun corredor acristalado.
Finalmente, o edificio complétase cun bancada exterior para facer actividades ao aire
libre, xa que tamén está previsto o acondicionamento da contorna.
O inmoble ten unha superficie construída de 263 metros cadrados e a súa
rehabilitación levará aparellada unha actuación na contorna.
Loureiro Crespo e o Castañal
A reforma ten un orzamento de licitación de 2.557.256 euros e un prazo de
adxudicación de 11 meses. O proxecto inclúe a execución de seis melloras valoradas
en 341.380 euros, polo que o investimento xeral roldará os 2,9 millóns de euros. As
melloras son investimentos que poden presentar as empresas pero que están fóra do
custe da obra, é dicir, son obras que asumen as propias compañías con fondos
propios e fóra do custe da obra. Estas melloras consisten na reurbanización das
rúas: Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e
praza das Regas.
O proxecto de reforma divide a rúa Loureiro Crespo en tres zonas:
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•

Dende a rotonda da praza da Zanfona até Casimiro Gómez, onde se
propón un alongamento das beirarrúas (de baldosa e granito) e un
estreitamento do carril. O estacionamento, tamén en formigón, colocarase
á dereita, e os alcorques serán de granito para plantar prunos, dando
continuidade á avenida de Lugo, xa reformada. Renóvase a iluminación, o
mobiliario e todos os servizos.
Á altura da rotonda de Doce de novembro instalarase unha columna de
iluminación e plantaranse dous liquidámbar de grande porte para iniciar a
transición cara un novo espazo, que será o segundo ámbito do proxecto.

•

De Casimiro Gómez a Antón Fraguas. Neste ámbito farase un carril de
asfalto diferenciado que se dirixe cara Antón Fraguas. A beirarrúa da
esquerda será de baldosa e bordo de granito. E a beirarrúa da dereita,
lousa “vulcano”, a mesma que a da praza do Hospital. Instalarase á
esquerda o estacionamento de taxis, e á dereita o de servizos.
Tamén se inclúe a renovación de toda a iluminación, do mobiliario e dos
servizos, e a vexetación continúa cos prunos que se plantarán en toda a
rúa. Nos extremos deste ámbitos, Casimiro Gómez e Antón Fraguas
crearanse dous grandes matos de arborado en pezas de formigón (con 3 e
2 bétulas, respectivamente) para marcar a transición á terceira parte do
proxecto.

•

De Antón Fraguas á praza do Hospital. Consistirá no alongamento da
praza do Hospital, coa instalación de dúas bandas laterais de lousa
“vulcano” e unha parte central de formigón negro en plataforma única, xa
que é necesario respectar a entrada ao Hospital provincial. Plantarase
arborado ao igual que no resto da praza do hospital (Quercus) e tamén se
instalará máis mobiliario urbano.

No que respecta ao barrio do Castañal, o proxecto inclúe como mellora a
pavimentación destas rúas, xa que a renovación dos servizos soterrados asúmese
no proxecto principal.
As reformas previstas nestas rúas serán de dous tipos: Ernesto Caballero e Ramón
Cabanillas manterán un carril de circulación e beirarrúas. Levarán plantación de
árbores e mobiliario urbano. Os alcorques serán de ferro cortén, similar ao da Virxe
do Camiño. O carril de circulación irá en formigón negro con faixas de pedra, similar
á praza do Hospital.
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O resto de rúas: Forcarei, Amor Ruibal e Mestre Soutullo, polas súas dimensión,
serán de plataforma única cun tratamento similar ao xa iniciado na avenida de Lugo.
A praza das Regas está previsto que faga de distribuidor de tráficos da zona, polo
que será necesario facer certos retoques nas esquinas.
Acceso a Monte Porreiro
O prazo de execución da obra é de 9 meses e o orzamento de licitación ascende a
1.137.280,50 euros. O proxecto planeou unha vía de 605 metros, de dous carrís de
2,5 metros de ancho cada un, e unha beirarrúa ao carón das vivendas cun mínimo
de 1,5 metros. Incluirá calmado de tráfico para darlle carácter de vía urbana con
preferencia da mobilidade peonil propios do modelo Pontevedra.
A solución tamén inclúe un tratamento específico para o entronque na zona dos
Campos, onde se realizará unha intervención para crear unha gran praza pública,
ordenando o espazo e integrando zonas verdes.

Saúdos ;-))
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2 de outubro de 2019

Doce empresas presentan ofertas
para reformar Loureiro Crespo e o barrio
do Castañal
‣ O martes reunirase a Mesa de Contratación para abrir as
ofertas e continuar co proceso de contratación.
‣ Boa parte das empresas se presentan como Unión Temporal
para poder executar esta obra que supera os 2,5 millóns de
euros.
O Concello de Pontevedra recibiu 12 ofertas para executar o proxecto de reforma da rúa
Loureiro Crespo e do barrio de Castañal. O prazo de presentación rematou na noite do
luns, 30 de setembro e a Mesa de Contratación na que se coñecerán os pregos reunirase
o vindeiro martes, 8 de outubro, ás 12.30 horas.
Boa parte das empresas se presentan en Unión Temporal de Empresas (UTE):
•

UTE Audeca-Narón

•

Covsa

•

Xac - Orega

•

UTE Alvac- C.P. Abilleira

•

UTE E.C.Casas - Ramírez

•

UTE Prace - Ramón Váquez y Reino

•

UTE Ogmios -Fechi

•

Elsamex

•

Civis Global

•

Excavaciones y transportes Ivanca
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•

UTE Oresa - Anfisa

Existe unha última oferta da que non se coñece o nome porque non cubriu a súa
identidade na Plataforma do Estado no que se presentan as ofertas que chegan á Mesa
de Contratación. Este nome coñecerase durante a reunión da propia mesa.
O proxecto
A reforma ten un orzamento de licitación de 2.557.256 euros e un prazo de adxudicación
de 11 meses. O proxecto inclúe a execución de seis melloras valoradas en 341.380 euros,
polo que o investimento xeral roldará os 2,9 millóns de euros. As melloras son
investimentos que poden presentar as empresas pero que están fóra do custe da obra, é
dicir, son obras que asumen as propias compañías con fondos propios e fóra do custe da
obra. Estas melloras consisten na reurbanización das rúas: Ernesto Caballero, Forcarei,
Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e praza das Regas.
O proxecto de reforma divide a rúa Loureiro Crespo en tres zonas:
•

Dende a rotonda da praza da Zanfona até Casimiro Gómez, onde se propón
un alongamento das beirarrúas (de baldosa e granito) e un estreitamento do
carril. O estacionamento, tamén en formigón, colocarase á dereita, e os
alcorques serán de granito para plantar prunos, dando continuidade á avenida
de Lugo, xa reformada. Renóvase a iluminación, o mobiliario e todos os
servizos.
Á altura da rotonda de Doce de novembro instalarase unha columna de
iluminación e plantaranse dous liquidámbar de grande porte para iniciar a
transición cara un novo espazo, que será o segundo ámbito do proxecto.

•

De Casimiro Gómez a Antón Fraguas. Neste ámbito farase un carril de asfalto
diferenciado que se dirixe cara Antón Fraguas. A beirarrúa da esquerda será de
baldosa e bordo de granito. E a beirarrúa da dereita, lousa “vulcano”, a mesma
que a da praza do Hospital. Instalarase á esquerda o estacionamento de taxis,
e á dereita o de servizos.
Tamén se inclúe a renovación de toda a iluminación, do mobiliario e dos
servizos, e a vexetación continúa cos prunos que se plantarán en toda a rúa.
Nos extremos deste ámbitos, Casimiro Gómez e Antón Fraguas crearanse
dous grandes matos de arborado en pezas de formigón (con 3 e 2 bétulas,
respectivamente) para marcar a transición á terceira parte do proxecto.
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•

De Antón Fraguas á praza do Hospital. Consistirá no alongamento da praza
do Hospital, coa instalación de dúas bandas laterais de lousa “vulcano” e unha
parte central de formigón negro en plataforma única, xa que é necesario
respectar a entrada ao Hospital provincial. Plantarase arborado ao igual que no
resto da praza do hospital (Quercus) e tamén se instalará máis mobiliario
urbano.

No que respecta ao barrio do Castañal, o proxecto inclúe como mellora a pavimentación
destas rúas, xa que a renovación dos servizos soterrados asúmese no proxecto principal.
As reformas previstas nestas rúas serán de dous tipos: Ernesto Caballero e Ramón
Cabanillas manterán un carril de circulación e beirarrúas. Levarán plantación de árbores e
mobiliario urbano. Os alcorques serán de ferro cortén, similar ao da Virxe do Camiño. O
carril de circulación irá en formigón negro con faixas de pedra, similar á praza do Hospital.
O resto de rúas: Forcarei, Amor Ruibal e Mestre Soutullo, polas súas dimensión, serán de
plataforma única cun tratamento similar ao xa iniciado na avenida de Lugo.
A praza das Regas está previsto que faga de distribuidor de tráficos da zona, polo que
será necesario facer certos retoques nas esquinas.

Saúdos ;-))
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2 de outubro de 2019

Doce empresas presentan ofertas
para reformar Loureiro Crespo e o barrio
do Castañal
‣ O martes reunirase a Mesa de Contratación para abrir as
ofertas e continuar co proceso de contratación.
‣ Boa parte das empresas se presentan como Unión Temporal
para poder executar esta obra que supera os 2,5 millóns de
euros.
O Concello de Pontevedra recibiu 12 ofertas para executar o proxecto de reforma da rúa
Loureiro Crespo e do barrio de Castañal. O prazo de presentación rematou na noite do
luns, 30 de setembro e a Mesa de Contratación na que se coñecerán os pregos reunirase
o vindeiro martes, 8 de outubro, ás 12.30 horas.
Boa parte das empresas se presentan en Unión Temporal de Empresas (UTE):
•

UTE Audeca-Narón

•

Covsa

•

Xac - Orega

•

UTE Alvac- C.P. Abilleira

•

UTE E.C.Casas - Ramírez

•

UTE Prace - Ramón Váquez y Reino

•

UTE Ogmios -Fechi

•

Elsamex

•

Civis Global

•

Excavaciones y transportes Ivanca
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•

UTE Oresa - Anfisa

Existe unha última oferta da que non se coñece o nome porque non cubriu a súa
identidade na Plataforma do Estado no que se presentan as ofertas que chegan á Mesa
de Contratación. Este nome coñecerase durante a reunión da propia mesa.
O proxecto
A reforma ten un orzamento de licitación de 2.557.256 euros e un prazo de adxudicación
de 11 meses. O proxecto inclúe a execución de seis melloras valoradas en 341.380 euros,
polo que o investimento xeral roldará os 2,9 millóns de euros. As melloras son
investimentos que poden presentar as empresas pero que están fóra do custe da obra, é
dicir, son obras que asumen as propias compañías con fondos propios e fóra do custe da
obra. Estas melloras consisten na reurbanización das rúas: Ernesto Caballero, Forcarei,
Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e praza das Regas.
O proxecto de reforma divide a rúa Loureiro Crespo en tres zonas:
•

Dende a rotonda da praza da Zanfona até Casimiro Gómez, onde se propón
un alongamento das beirarrúas (de baldosa e granito) e un estreitamento do
carril. O estacionamento, tamén en formigón, colocarase á dereita, e os
alcorques serán de granito para plantar prunos, dando continuidade á avenida
de Lugo, xa reformada. Renóvase a iluminación, o mobiliario e todos os
servizos.
Á altura da rotonda de Doce de novembro instalarase unha columna de
iluminación e plantaranse dous liquidámbar de grande porte para iniciar a
transición cara un novo espazo, que será o segundo ámbito do proxecto.

•

De Casimiro Gómez a Antón Fraguas. Neste ámbito farase un carril de asfalto
diferenciado que se dirixe cara Antón Fraguas. A beirarrúa da esquerda será de
baldosa e bordo de granito. E a beirarrúa da dereita, lousa “vulcano”, a mesma
que a da praza do Hospital. Instalarase á esquerda o estacionamento de taxis,
e á dereita o de servizos.
Tamén se inclúe a renovación de toda a iluminación, do mobiliario e dos
servizos, e a vexetación continúa cos prunos que se plantarán en toda a rúa.
Nos extremos deste ámbitos, Casimiro Gómez e Antón Fraguas crearanse
dous grandes matos de arborado en pezas de formigón (con 3 e 2 bétulas,
respectivamente) para marcar a transición á terceira parte do proxecto.
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•

De Antón Fraguas á praza do Hospital. Consistirá no alongamento da praza
do Hospital, coa instalación de dúas bandas laterais de lousa “vulcano” e unha
parte central de formigón negro en plataforma única, xa que é necesario
respectar a entrada ao Hospital provincial. Plantarase arborado ao igual que no
resto da praza do hospital (Quercus) e tamén se instalará máis mobiliario
urbano.

No que respecta ao barrio do Castañal, o proxecto inclúe como mellora a pavimentación
destas rúas, xa que a renovación dos servizos soterrados asúmese no proxecto principal.
As reformas previstas nestas rúas serán de dous tipos: Ernesto Caballero e Ramón
Cabanillas manterán un carril de circulación e beirarrúas. Levarán plantación de árbores e
mobiliario urbano. Os alcorques serán de ferro cortén, similar ao da Virxe do Camiño. O
carril de circulación irá en formigón negro con faixas de pedra, similar á praza do Hospital.
O resto de rúas: Forcarei, Amor Ruibal e Mestre Soutullo, polas súas dimensión, serán de
plataforma única cun tratamento similar ao xa iniciado na avenida de Lugo.
A praza das Regas está previsto que faga de distribuidor de tráficos da zona, polo que
será necesario facer certos retoques nas esquinas.

Saúdos ;-))
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11 de setembro de 2019

Reunión cos residentes do Castañal
para presentarlles o proxecto
de reforma do barrio
‣ O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez reúnese ás 20.30
horas no Centro Leste para informarlles da tramitación actual
do proxecto que se atopa en fase de contratación.
O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez mantén esta tarde unha reunión con veciños do
Castañal para presentarlles o proxecto de reforma do barrio incluído dentro da
remodelación de Loureiro Crespo. A reunión será ás 20.30 horas no Centro Leste.
Explicaralles que neste momento o proxecto está en fase de contratación, recibindo os
informes preceptivos de cada servizo municipal para iniciar o proceso de licitación.
A reforma da rúa Loureiro Crespo e do Castañal ten un orzamento de 2.557.256 euros e
un prazo de adxudicación de 11 meses. O proxecto inclúe a execución de seis melloras
valoradas en 341.380 euros, polo que o investimento xeral roldará os 2,9 millóns de
euros. As melloras consisten na pavimentación das rúas: Ernesto Caballero, Forcarei,
Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e praza das Regas.
O proxecto de reforma divide a rúa Loureiro Crespo en tres zonas:
•

Dende a rotonda da praza da Zanfona até Casimiro Gómez, onde se propón un
alongamento das beirarrúas (de baldosa e granito) e un estreitamento do carril. O
estacionamento, tamén en formigón, colocarase á dereita, e os alcorques serán de
granito para plantar prunos, dando continuidade á avenida de Lugo, xa reformada.
Renóvase a iluminación, o mobiliario e todos os servizos. Á altura da rotonda de
Doce de novembro instalarase unha columna de iluminación e plantaranse dous
liquidámbar de grande porte para iniciar a transición cara un novo espazo, que será
o segundo ámbito do proxecto.
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•

De Casimiro Gómez a Antón Fraguas. Neste ámbito farase un carril de asfalto
diferenciado que se dirixe cara Antón Fraguas. A beirarrúa da esquerda será de
baldosa e bordo de granito. E a beirarrúa da dereita, lousa “vulcano”, a mesma que
a da praza do Hospital. Instalarase á esquerda o estacionamento de taxis, e á
dereita o de servizos. Tamén se inclúe a renovación de toda a iluminación, do
mobiliario e dos servizos, e a vexetación continúa cos prunos que se plantarán en
toda a rúa. Nos extremos deste ámbitos, Casimiro Gómez e Antón Fraguas
crearanse dous grandes matos de arborado en pezas de formigón (con 3 e 2
bétulas, respectivamente) para marcar a transición á terceira parte do proxecto.

•

De Antón Fraguas á praza do Hospital. Consistirá no alongamento da praza do
Hospital, coa instalación de dúas bandas laterais de lousa “vulcano” e unha parte
central de formigón negro en plataforma única, xa que é necesario respectar a
entrada ao Hospital provincial. Plantarase arborado ao igual que no resto da praza
do hospital (Quercus) e tamén se instalará máis mobiliario urbano.

No que respecta ao barrio do Castañal, o proxecto inclúe como mellora a pavimentación
destas rúas, xa que a renovación dos servizos soterrados asúmese no proxecto principal.
As reformas previstas nestas rúas serán de dous tipos: Ernesto Caballero e Ramón
Cabanillas manterán un carril de circulación e beirarrúas. Levarán plantación de árbores e
mobiliario urbano. Os alcorques serán de ferro cortén, similar ao da Virxe do Camiño. O
carril de circulación irá en formigón negro con faixas de pedra, similar á praza do Hospital.
O resto de rúas: Forcarei, Amor Ruibal e Mestre Soutullo, polas súas dimensión, serán de
plataforma única cun tratamento similar ao xa iniciado na avenida de Lugo.
A praza das Regas está previsto que faga de distribuidor de tráficos da zona, polo que
será necesario facer certos retoques nas esquinas.

Saúdos ;-))
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2 de setembro de 2019

Comeza o proceso de contratación da
reforma de Loureiro Crespo e do Castañal
‣ O investimento achégase aos 2,9 millóns de euros incluíndo a
renovación das rúas Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal,
Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e a praza das Regas.
‣ O prazo de execución é de 11 meses.
A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá o expediente de contratación da reforma
da rúa Loureiro Crespo e do Castañal por un valor de 2.557.256 euros e un prazo de
adxudicación de 11 meses. O proxecto inclúe a execución de seis melloras valoradas en
341.380 euros, polo que o investimento xeral roldará os 2,9 millóns de euros. As melloras
consisten na pavimentación das rúas: Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal, Mestre
Soutullo, Ramón Cabanillas e praza das Regas.
A concelleira responsable de Contratación e Portavoz do Goberno, Anabel Gulías explicou
que o proxecto de reforma urbana Loureiro Crespo é un dos máis importantes (en contía
económica) licitados polo Concello e un investimento necesario para un dos barrios máis
poboados de Pontevedra, polo que se optou por unha intervención “ambiciosa” para levar
os estándares de calidade urbana ás entradas da cidade.
O proxecto de reforma divide a rúa Loureiro Crespo en tres zonas:
•

Dende a rotonda da praza da Zanfona até Casimiro Gómez, onde se propón un
alongamento das beirarrúas (de baldosa e granito) e un estreitamento do carril. O
estacionamento, tamén en formigón, colocarase á dereita, e os alcorques serán de
granito para plantar prunos, dando continuidade á avenida de Lugo, xa reformada.
Renóvase a iluminación, o mobiliario e todos os servizos.
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Á altura da rotonda de Doce de novembro instalarase unha columna de iluminación
e plantaranse dous liquidámbar de grande porte para iniciar a transición cara un
novo espazo, que será o segundo ámbito do proxecto.
•

De Casimiro Gómez a Antón Fraguas. Neste ámbito farase un carril de asfalto
diferenciado que se dirixe cara Antón Fraguas. A beirarrúa da esquerda será de
baldosa e bordo de granito. E a beirarrúa da dereita, lousa “vulcano”, a mesma que
a da praza do Hospital. Instalarase á esquerda o estacionamento de taxis, e á
dereita o de servizos. Tamén se inclúe a renovación de toda a iluminación, do
mobiliario e dos servizos, e a vexetación continúa cos prunos que se plantarán en
toda a rúa. Nos extremos deste ámbitos, Casimiro Gómez e Antón Fraguas
crearanse dous grandes matos de arborado en pezas de formigón (con 3 e 2
bétulas, respectivamente) para marcar a transición á terceira parte do proxecto.

•

De Antón Fraguas á praza do Hospital. Consistirá no alongamento da praza do
Hospital, coa instalación de dúas bandas laterais de lousa “vulcano” e unha parte
central de formigón negro en plataforma única, xa que é necesario respectar a
entrada ao Hospital provincial. Plantarase arborado ao igual que no resto da praza
do hospital (Quercus) e tamén se instalará máis mobiliario urbano.

No que respecta ao barrio do Castañal, o proxecto inclúe como mellora a pavimentación
destas rúas, xa que a renovación dos servizos soterrados asúmese no proxecto principal.
As reformas previstas nestas rúas serán de dous tipos: Ernesto Caballero e Ramón
Cabanillas manterán un carril de circulación e beirarrúas. Levarán plantación de árbores e
mobiliario urbano. Os alcorques serán de ferro cortén, similar ao da Virxe do Camiño. O
carril de circulación irá en formigón negro con faixas de pedra, similar á praza do Hospital.
O resto de rúas: Forcarei, Amor Ruibal e Mestre Soutullo, polas súas dimensión, serán de
plataforma única cun tratamento similar ao xa iniciado na avenida de Lugo.
A praza das Regas está previsto que faga de distribuidor de tráficos da zona, polo que
será necesario facer certos retoques nas esquinas.

Saúdos ;-))
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4 de xullo de 2019

Habilitadas as partidas económicas
para Loureiro Crespo, o skatepark, as
subvencións dos clubs deportivos e
iluminación led para Lourizán
‣ O Goberno levará ao pleno de xullo unha modificación de
crédito de 4,2 millóns aproveitando o primeiro pleno “operativo”
do mandato.
‣ Están incluídas, tamén, máis dotacións para o parque de
bombeiros por máis de 250.000 euros.
O novo Goberno Local traballa dende “o minuto un” na posta en marcha da maquinaria
administrativa tal e como explicou esta mañá o concelleiro de Economía e Facenda,
Raimundo González que presentou unha modificación de crédito de 4.213.948,57 euros
que será debatida no vindeiro pleno municipal do día 15 de xullo. O 87% da modificación
está destinada a investimento fronte a un 13% destinada a gasto corrente.
Os proxectos e accións que se financiarán con esta modificación son:
Concepto

Importe

Mellora urbana de Loureiro Crespo e barrio do
Castañal

2.557.256 euros

Proxecto básico do Skatepark

568.453,15 euros

Implantación de tecnoloxía led iluminación
Lourizán

217.871,27 euros

Mobiliario do Mercado

16.800 euros

Impermabilización cuberta gardería A Parda

44.528 euros

Construción de marquesiñas
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Concepto

Importe

Actividades Xuventude

40.200 euros

Actividades Deportes

80.000 euros

Concerto entidades deportivas
Axudas promoción actividades deportivas

300.000 euros
25.000 euros

Federación española de Tríatlon

100.000 euros

Servizo de Extinción de incendios

253.000 euros

Loureiro Crespo
Entre os proxectos máis importantes que se financiarán con esta modificación de crédito
está a reforma de Loureiro Crespo e do barrio do Castañal con un orzamento superior aos
2,5 millóns de euros.
Nesta reforma inclúense a rúa Loureiro Crespo dende a praza do Hospital até Avenida de
Lugo, así como as rúas do Castañal: Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal, Mestre
Soutullo e Ramón Cabanillas.
Farase unha substitución dos servizos en todas elas, e o tratamento en superficie variará
segundo o ancho da rúa mantendo carrís de circulación ou plataforma única segundo o
caso.
Skatepark
Outro proxecto que se financiará con esta modificación é o Skatepark que está previsto
construír nunha parcela de 10.600 m2 na entrada do campus universitario. Ten un
orzamento de 568.000 euros e ocupará unha superficie de 1.342 m2.
Foi un proxecto moi consensuado coa asociación que practica este deporte na cidade que
puido participar directamente do deseño do novo skate.
Iluminación led en Lourizán
Seguindo co proxecto de substitución da iluminación nas parroquias do rural, o Concello
acometerá agora a colocación de lámparos led na parroquia de Lourizán. En concreto
naquelas rúas e camiños que non teñen esta tecnoloxía, dado que unha parte da
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parroquia (a máis próxima a Marín) xa dispón dela grazas a un proxecto conxunto que se
realizou fai uns anos co Concello de Marín.
A intervención prevista agora supera os 200.000 euros.
Subvencións deportivas
A modificación de crédito tamén recolle a consignación do pago da anualidade 2018/2019
das subvencións anuais do Concello aos clubs deportivos. A contía é de 300.000 euros.
Nestes momentos o Concello está pagando os primeiros prazos da liña de subvencións
2017/2018 e é intención traballar nas bases da seguinte liña de subvención que se
poderán pagar neste mesmo ano.
Ademais, a modificación de crédito recolle outras partidas como unha de máis de 253.000
euros para mellorar o parque de bombeiros, a cargo da compensación anual do convenio
do consorcio de seguros.
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3 de maio de 2019

Boa acollida entre os veciños
e comerciantes de Loureiro Crespo
coa reforma do barrio do Castañal
O Concello de Pontevedra recolleu onte as suxestións e impresións de veciños e
comerciantes de Loureiro Crespo e do Castañal, sobre a reforma da rúa que lles
presentou o concelleiro de Obras, Demetrio Gómez. O Concello estaba á espera de
manter este encontro veciñal para enviar o proxecto a contratación coa previsión de que
esta actuación poida estar en obras a final de ano.
O concelleiro Demetrio Gómez asegurou que a reunión se celebrou nun ton moi cordial e
colaborador, e recolleu as peticións formuladas polos asistentes, que se amosaron
satisfeitos coas melloras que incluirá o proxecto inicial.
As melloras inclúen a reforma das rúas do barrio do Castañal: Ernesto Caballero,
Forcarei, Amor Ruibal, Mestre Soutullo e Ramón Cabanillas.
O proxecto terá un custe total de 2,5 millóns de euros, cuxo valor ascenderá aos 2,9
millóns incluíndo as melloras.

Saúdos ;-))
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26 de abril de 2019

A reforma de Loureiro Crespo chegará
ao barrio do Castañal
‣ O Concello incrementa o proxecto de Loureiro Crespo até os
2,9 millóns, para abordar a mellora de Ernesto Caballero,
Forcarei, Amor Ruibal, Mestre Soutullo e Cabanillas.
‣ O proxecto pasa de 1,9 a 2,5 millóns de euros ao incluír o
cambio dos servizos en todas estas novas rúas, e atribuír a
reforma en superficie ás melloras do proxecto valoradas en
máis de 300.000 euros.
O Concello de Pontevedra incluíu no proxecto de reforma de Loureiro Crespo a
remodelación de parte das rúas do barrio do Castañal: Ernesto Caballero, Forcarei, Amor
Ruibal, Mestre Soutullo e Ramón Cabanillas. Estas reformas estarán incluídas dentro do
proxecto inicial: por un lado increméntase o proxecto até os 2,5 millóns ao substituír os
servizos soterrados, e se inclúen como melloras o tratamento en superficie de todas elas
para completar o proxecto até os 2,9 millóns.
O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez explicou esta mañá que das reunións mantidas
cos veciños e comerciantes da rúa Loureiro Crespo cando se presentou o proxecto de
reforma (comprendido entre a praza do Hospital e a rúa Mestre Soutullo,
aproximadamente), o Goberno Local recolleu unha serie de compromisos sobre onde
investir as melloras previstas.
O acordo foi destinalo ás rúas lindeiras do barrio do Castañal. Para engadir estas obras
como mellora do proxecto, o Concello tivo que incrementar o investimento inicial de
Loureiro Crespo até os 2,5 millóns de euros (partíase de 1,9) xa que é necesario incluír a
reposición das redes de servizos destas catro rúas (saneamento, auga e pluviais). O que
se incluirá como melloras da obra será o tratamento en superficie que está valorado en
341.350 euros.
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Sobre a reforma das rúas, será de dous tipos: Ernesto Caballero e Ramón Cabanillas
manterán un carril de circulación e beirarrúas. Levarán plantación de árbores e mobiliario
urbano. Os alcorques serán de ferro cortén, similar ao da Virxe do Camiño. O carril de
circulación irá en formigón negro con faixas de pedra, similar á praza do Hospital.
O resto de rúas: Forcarei, Amor Ruibal e Mestre Soutullo, polas súas dimensión, serán de
plataforma única cun tratamento similar ao xa iniciado na avenida de Lugo.
A praza das Regas está previsto que faga de distribuidor de tráficos da zona, polo que
será necesario facer certos retoques nas esquinas. O investimento nesta parte é moi
pequena (19.000 euros).
O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez manterá a vindeira semana unha reunión cos
veciños e comerciantes de Loureiro Crespo e Castañal. Será o xoves, 2 de maio, onde
recollerá as suxestións dos asistentes para despois poder mandar o proxecto a
contratación.
A reforma de Loureiro Crespo terá un prazo de execución dun ano, e poderá estar en obra
neste mesmo 2019, segundo as previsións da concellaría.

Saúdos ;-))
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22 de novembro de 2018

Boa acollida da reforma de Loureiro
Crespo entre os comerciantes da zona
O concelleiro de Obras e Mobilidade, Demetrio Gómez mantivo onte unha reunión coa
diretiva de comerciantes da rúa Loureiro Crespo para presentarlles a reforma proposta
polo Concello na zona.
No encontro os comerciantes amosáronse satisfeitos coa proposta municipal, e
trasladaron a petición de que se contemple estacionamento de servizos para dinamizar
economicamente a rúa e a súa contorna. Tamén pediron que o desenvolvemento das
obras se compaxine coa actividade comercial da rúa.
Este proxecto que asumirá o Concello no vindeiro ano 2019 e que xa está incluído nos
borradores do Orzamento 2019, supón a reforma integral da rúa Loureiro Crespo, dende a
rotonda da avenida de Lugo até o entronque coa actual praza do Hospital. Unha
actuación de 625 metros lineais que terá un custe de 1.937.257,55 euros. O proxecto,
segue as premisas do modelo Pontevedra: preferencia peonil, calidade urbana,
seguranza viaria, convivencia no espazo público e cidade multifuncional.
O proxecto de reforma divide a rúa en tres zonas:
•

Dende a rotonda da praza da Zanfona até Casimiro Gómez, onde se propón un
alongamento das beirarrúas (de baldosa e granito) e un estreitamento do carril.
O estacionamento, tamén en formigón, colocarase á dereita, e os alcorques
serán de granito para plantar prunos, dando continuidade á avenida de Lugo, xa
reformada.
Renóvase a iluminación, o mobiliario e todos os servizos. Como novidade, en
todas as rúas transversais á Loureiro Crespo, darase continuidade á beirarrúa
(non se levantará o asfalto) dando unha resposta real á preferencia peonil.
Á altura da rotonda de Doce de novembro instalarase unha columna de
iluminación e plantaranse dous liquidámbar de grande porte para iniciar a
transición cara un novo espazo, que será o segundo ámbito do proxecto.
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•

De Casimiro Gómez a Antón Fraguas. Neste ámbito farase un carril de asfalto
diferenciado que se dirixe cara Antón Fraguas. A beirarrúa da esquerda será de
baldosa e bordo de granito. E a beirarrúa da dereita, lousa “vulcano”, a mesma
que a da praza do Hospital. Instalarase á esquerda o estacionamento de taxis,
e á dereita o de servizos. Tamén se inclúe a renovación de toda a iluminación,
do mobiliario e dos servizos, e a vexetación continúa cos prunos que se
plantarán en toda a rúa.
Nos extremos deste ámbitos, Casimiro Gómez e Antón Fraguas crearanse
dous grandes matos de arborado en pezas de formigón (con 3 e 2 bétulas,
respectivamente) para marcar a transición á terceira parte do proxecto.

•

De Antón Fraguas á praza do Hospital. Consistirá no alongamento da praza do
Hospital, coa instalación de dúas bandas laterais de lousa “vulcano” e unha
parte central de formigón negro en plataforma única, xa que é necesario
respectar a entrada ao Hospital provincial. Plantarase arborado ao igual que no
resto da praza do hospital (Quercus) e tamén se instalará máis mobiliario
urbano.

Saúdos ;-))
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20 de novembro de 2018

Concello e veciños acordan estudar
que as melloras de Loureiro Crespo se
invistan na reforma de Ernesto Caballero
‣ Demetrio Gómez mantén esta noite unha reunión cos
comerciantes de Benito Corbal para abordar o plan de obra.
‣ O Concello está en disposición de iniciar os traballos o vindeiro
luns, pero estudará cos establecementos a posibilidade de
atrasalos para despois de Reis.
O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez mantivo onte unha reunión coas directivas das
asociacións de veciños da Eiriña e de Pedra do Lagarto para presentarlles o proxecto de
reforma da rúa Loureiro Crespo. Ademais de facer distintas achegas ao proxecto,
abordaron a posibilidade de que as melloras da rúa se empreguen para reformar a rúa
Ernesto Caballero.
Demetrio Gómez explicou que os veciños se interesaron porque se fixera fincapé na
execución da obra; que o formigón dos estacionamentos fose un pouco máis escuro do
que se emprega habitualmente; ou preguntaron por bancos, papeleiras, farois…
Un dos puntos máis importantes da reunión foi decidir en que empregar as melloras do
proxecto, que aínda están por decidir e están valoradas nuns 200.000 euros. O acordo
inicial ao que se chegou foi estudar a posibilidade de que se invistan na reforma da rúa
Ernesto Caballero, pero tamén se estude a posibilidade de intervir -en futuras ocasiónsnas rúas Forcarei, Casimiro Gómez ou Amor Ruibal, esta última cunha complexidade
técnica importante.
Nas vindeiras semanas o concelleiro convocará unha asemblea veciñal para presentar o
proxecto incorporando as propostas feitas polas directivas.
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Reunión cos comerciantes de Benito Corbal
Esta mesma noite, ás 21.00 horas na Casa da Luz, Demetrio Gómez manterá unha
reunión cos comerciantes da rúa Benito Corbal (entre Cobián Areal e Sagasta) para
abordar o plan de obra da rúa. O Concello está en disposición de iniciar as obras o
vindeiro luns, pero o concelleiro quere estudar distintas opcións dado que se trata dun
espazo de grande dinamismo empresarial e comercial.
De iniciar as obras o vindeiro luns, habería que suspendelas na ponte da Constitución,
continuar traballando outras dúas semanas, e volver parar a obra tres semanas con
motivo do Nadal, até despois de Reis. O Concello, polo tanto, é máis partidario de iniciar a
reforma despois do inicio das rebaixas de xaneiro e darlle continuidade á obra que terá
unha duración duns tres meses e medio. Durante este tempo, será necesario pechar a rúa
ao tráfico de paso, aínda que se autorizarán os servizos, a carga e descarga e as
entradas e saídas aos garaxes.

Saúdos ;-))
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19 de novembro de 2018

Reunión coas asociacións do barrio leste
para presentarlles a reforma
de Loureiro Crespo
‣ O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez mantén un encontro
coas diretivas das asociacións da Parda e da Eiriña, para dar
conta da proposta municipal e recoller as súas suxestións.
O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez mantén esta tarde, ás 17.30 horas no Centro
Leste, unha reunión informativa coas directivas das asociacións de veciños da Parda e da
Eiriña para presentarlles o proxecto de reforma da rúa Loureiro Crespo. No encontro,
ademais de presentarlles o proxecto municipal, o concelleiro tamén recollerá as
suxestións que lle poidan facer os veciños.
Este proxecto que asumirá o Concello no vindeiro ano 2019 e que xa está incluído nos
borradores do Orzamento 2019 supón a reforma integral da rúa Loureiro Crespo, dende a
rotonda da avenida de Lugo até o entronque coa actual praza do Hospital. Unha
actuación de 625 metros lineais que terá un custe de 1.937.257,55 euros. O proxecto,
segue as premisas do modelo Pontevedra: preferencia peonil, calidade urbana,
seguranza viaria, convivencia no espazo público e cidade multifuncional.
O proxecto de reforma divide a rúa en tres zonas:
•

Dende a rotonda da praza da Zanfona até Casimiro Gómez, onde se propón un
alongamento das beirarrúas (de baldosa e granito) e un estreitamento do carril.
O estacionamento, tamén en formigón, colocarase á dereita, e os alcorques
serán de granito para plantar prunos, dando continuidade á avenida de Lugo, xa
reformada.
Renóvase a iluminación, o mobiliario e todos os servizos. Como novidade, en
todas as rúas transversais á Loureiro Crespo, darase continuidade á beirarrúa
(non se levantará o asfalto) dando unha resposta real á preferencia peonil.
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Á altura da rotonda de Doce de novembro instalarase unha columna de
iluminación e plantaranse dous liquidámbar de grande porte para iniciar a
transición cara un novo espazo, que será o segundo ámbito do proxecto.
•

De Casimiro Gómez a Antón Fraguas. Neste ámbito farase un carril de asfalto
diferenciado que se dirixe cara Antón Fraguas. A beirarrúa da esquerda será de
baldosa e bordo de granito. E a beirarrúa da dereita, lousa “vulcano”, a mesma
que a da praza do Hospital. Instalarase á esquerda o estacionamento de taxis,
e á dereita o de servizos. Tamén se inclúe a renovación de toda a iluminación,
do mobiliario e dos servizos, e a vexetación continúa cos prunos que se
plantarán en toda a rúa.
Nos extremos deste ámbitos, Casimiro Gómez e Antón Fraguas crearanse
dous grandes matos de arborado en pezas de formigón (con 3 e 2 bétulas,
respectivamente) para marcar a transición á terceira parte do proxecto.

•

De Antón Fraguas á praza do Hospital. Consistirá no alongamento da praza do
Hospital, coa instalación de dúas bandas laterais de lousa “vulcano” e unha
parte central de formigón negro en plataforma única, xa que é necesario
respectar a entrada ao Hospital provincial. Plantarase arborado ao igual que no
resto da praza do hospital (Quercus) e tamén se instalará máis mobiliario
urbano.

Están por definir as melloras da obra, que roldarán os 200.000 euros (algo máis do 10%
do valor do proxecto) que se inverterán no barrio do Castañal, a seguinte peza a tratar no
modelo de cidade.

Saúdos ;-))
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9 de novembro de 2018

O Concello reformará Loureiro Crespo
cun investimento de 2 millóns de euros
‣ O ámbito de traballo será dende a rotonda da avenida de Lugo
até a praza do Hospital. Será unha actuación de 625 metros
lineais.
‣ Manterá os estándares de calidade do resto do modelo de
cidade.
‣ As melloras do proxecto, aínda por rematar, incluirán o
tratamento do barrio do Castañal.
O Concello de Pontevedra dispón dende hoxe o proxecto de reforma integral da rúa
Loureiro Crespo, dende a rotonda da avenida de Lugo até o entronque coa actual praza
do Hospital. Unha actuación de 625 metros lineais que terá un custe de 1.937.257,55
euros. O proxecto, encargado e dirixido polo departamento de arquitectura municipal ao
despacho Rodríguez e Rivoira, segue as premisas do modelo Pontevedra: preferencia
peonil, calidade urbana, seguranza viaria, convivencia no espazo público e cidade
multifuncional.
Tamén se lle pediu ao despacho que para a redacción do proxecto se fixasen nos
espazos xa reformados, adoptando solucións construtivas xa probadas noutros puntos da
cidade; que tiveran moi en conta o ámbito no que se ía tratar (entre Loureiro Crespo e a
nova praza do Hospital), xa que é unha zona moi compacta, cunha alta densidade de
poboación e alta concentración de negocios. Tamén tiñan que ter en conta o elevado
tránsito peonil.
O proxecto de reforma divide a rúa en tres zonas:
•

Dende a rotonda da praza da Zanfona até Casimiro Gómez, onde se propón un
alongamento das beirarrúas (de baldosa e granito) e un estreitamento do carril. O
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estacionamento, tamén en formigón, colocarase á dereita, e os alcorques serán de
granito para plantar prunos, dando continuidade á avenida de Lugo, xa reformada.
Renóvase a iluminación, o mobiliario e todos os servizos.
Como novidade, en todas as rúas transversais á Loureiro Crespo, darase
continuidade á beirarrúa (non se levantará o asfalto) dando unha resposta real á
preferencia peonil.
Á altura da rotonda de Doce de novembro instalarase unha columna de iluminación
e plantaranse dous liquidámbar de grande porte para iniciar a transición cara un
novo espazo, que será o segundo ámbito do proxecto.
•

De Casimiro Gómez a Antón Fraguas. Neste ámbito farase un carril de asfalto
diferenciado que se dirixe cara Antón Fraguas. A beirarrúa da esquerda será de
baldosa e bordillo de granito. E a beirarrúa da dereita, lousa “vulcano”, a mesma que a
da praza do Hospital. Instalarase á esquerda o estacionamento de taxis, e á dereita o
de servizos. Tamén se inclúe a renovación de toda a iluminación, do mobiliario e dos
servizos, e a vexetación continúa cos prunos que se plantarán en toda a rúa.
Nos extremos deste ámbitos, Casimiro Gómez e Antón Fraguas crearanse dous
grandes matos de arborado en pezas de formigón (con 3 e 2 bétulas,
respectivamente) para marcar a transición á terceira parte do proxecto.

•

De Antón Fraguas á praza do Hospital. Consistirá no alongamento da praza do
Hospital, coa instalación de dúas bandas laterais de lousa “vulcano” e unha parte
central de formigón negro en plataforma única, xa que é necesario respectar a entrada
ao Hospital provincial. Plantarase arborado ao igual que no resto da praza do hospital
(Quercus) e tamén se instalará máis mobiliario urbano.

O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez explicou que se trata dun proxecto
“extraordinario”, que adapta o modelo Pontevedra a un espazo moi duro construído entre
os anos 60 e 80 e convérteo nun espazo de altísima calidade urbana. Utilízanse solucións
construtivas xa testadas noutros ámbitos, pero con un carácter propio do barrio,
incorporando as últimas solucións teóricas do modelo Pontevedra.
Aínda que o proxecto está rematado e podería entrar en contratación en breve, o
concelleiro adiantou que este é o momento da participación. Está previsto que se leve á
comisión de mobilidade na semana do 19 de novembro, e ese mesmo día está prevista
unha reunión coas directivas das asociacións de veciños da Parda e A Eiriña, no Centro
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social Leste. Tamén está pendente de programar reunións cos empresarios e comercios
da zona, cos taxistas e, finalmente, unha asemblea veciñal.
Están por definir as melloras da obra, que rondarán os 200.000 euros (algo máis do 10%
do valor do proxecto) que se inverterán no barrio do Castañal, a seguinte peza a tratar no
modelo de cidade.

Saúdos ;-))
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19 de decembro de 2020

A nova vía de Tafisa a Monte Porreiro xa
ten a primeira capa de asfaltado
‣ A Concellaría de Obras que dirixe Demetrio Gómez fixo esta
semana seguimento dos traballos que se centran na creación
dos elementos que delimitan a calzada: bordillos, sumidoiros,
beiravías, beirarrúas…
‣ Mantense o plan de traballo a pesar dos atrancos vividos
neste ano: ralentización polos protocolos Covid e diferencias
coas empresas Telefónica e Fenosa..
As obras de construción da nova vía de acceso a Monte Porreiro dende Tafisa e a
través dos Campos vai superando fases a pesar dos atrancos que foron aparecendo
na súa execución. A Concellaría de Obras que dirixe Demetrio Gómez comprobou
esta semana que a escavación está rematada, o trazado completo e a primeira capa
de rodadura (asfaltado) botada, e comeza a instalación dos elementos que delimitan
a calzada: bordos, canalizacións de pluviais, sumidoiros, beiravías e beirarrúas.
O plan de obra mantense a pesar dos diversos atrancos que se viviron neste 2020.
Por un lado a pandemia que obrigou a ralentizar certos traballos para axustarse aos
protocolos Covid, e por outro as difíciles relacións coas empresas Fenosa e
Telefónica para a retirada das súas instalacións no entronque dos Campos, traballos
que foran previamente aprobados por ambas compañías e con consignación
orzamentaria para asumir o cambio. As obras rematarán entre os meses de febreiro
e marzo, como estaba previsto.
Esta vía servirá para conectar o barrio de Monte Porreiro coa trama urbana e
contribuír a retirar tráfico innecesario da beira do río Lérez. O concelleiro de Obras
destacou que este tipo de acceso “insírese dentro dos novos viarios que se
constrúen na cidade, como é o caso do novo acceso a Montecelo e do by-pass de
Mollavao que sumado a este, contribúen a retirar tráfico da malla urbana acentuando
así o Efecto PO2 e a preferencia peonil”.
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Acceso a Monte Porreiro
Esta nova estrada, de 605 metros, terá dous carrís de tráfico, de 2,5 metros de
ancho cada un, e unha beirarrúa ao carón das vivendas cun mínimo de 1,5 metros.
Incluirá os parámetros de calmado de tráfico e de vía urbana con preferencia da
mobilidade peonil e ciclista propios do modelo Pontevedra.
A execución do proxecto inclúese dentro do convenio asinado coa Deputación de
Pontevedra mediante o cal o organismo provincial se ocupou da expropiación dos
terreos e o Concello asume a execución da obra. O orzamento da vía ascende a
1.576.674 euros entre proxecto e expropiacións.
Convén lembrar que o novo acceso a Monte Porreiro está incluído dentro do
proxecto de creación do núcleo de centralidade dos Campos integrado, tamén, polo
novo Local social e polas oficinas do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR).
Todas estas intervencións que se executan simultaneamente teñen un orzamento
global de 2,3 millóns de euros.
E, finalmente, completarase coa urbanización de toda a área na que se busca
reordenar o tráfico eliminando o actual cruzamento da zona para transformalo nun
espazo con carácter de praza pública.

Saúdos ;-))
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10 de novembro de 2020

O novo vial de acceso aos Campos
pendente da retirada de postes por parte
de Fenosa e Telefónica
‣ O Concello adoptará as medidas que sexan precisas para que
estas empresas de subministro de enerxía leven a cabo os
traballos que lles corresponden e que estaban recollidos no
proxecto
O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez informou esta mañá na Comisión de
Mobilidade, Infraestruturas, Obras e Servizos que as obras no novo vial de acceso aos
Campos están atopando atrancos no relativo aos traballos que deben realizar as
empresas de subministro de enerxía Fenosa e Telefónica. Estes traballos consisten na
retirada de postes que se atopan no trazado do novo vial e que, segundo informou o
concelleiro, son traballos que constan no proxecto, xunto co orzamento correspondente, e
que no seu momento foran informados positivamente por ambas empresas.
Demetrio Gómez explicou que neste momento a principal dificultade radica no contacto
coa empresa Telefónica coa que, dixo "é imposible comunicarse". Aclarou que "temos
boas relacións coa empresa que lle fai a subcontrata á empresa matriz e polo que
intuímos hai algo aí que non funciona ben entre a subcontrata e Telefónica que nos ten
moi moi descontentos". Asegurou que esta falta de comunicación "xa chega a un punto
que entendemos que non están tratando ben aos veciños e veciñas de Pontevedra e por
aí non pasamos", polo que anunciou que "a partir de agora imos estudar e adoptar todas
as medidas que sexan precisas para que Telefónica realice eses traballos". Os traballos
que lle corresponden a Telefónica recollidos no proxecto consisten na retirada de catro
postes.
No caso de Fenosa, Demetrio Gómez explicou que, tras dous meses de negociacións, xa
conseguiu desbloquearse parte da situación. Os traballos que lle corresponden a esta
empresa estaban orzamentados inicialmente en 5.694 euros (traballos e orzamento
informados favorablemente pola propia Fenosa) pero que á hora de executalos enviou un
novo orzamento por un importe de 17.453 euros que ademais non incluía a totalidade da
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actuación. "Por suposto, plantámonos e dixemos que non pagabamos" afirmou Demetrio
Gómez, que informou que esta mesma mañá a empresa enviou unha valoración por unha
parte dos traballos por 3.400 euros. Trátase, concretemente, da retirada dos postes da
liña vella que quedan no trazado do novo vial. Queda pendente de orzamentar o resto dos
traballos, que se refiren á retirada dun poste que queda situado na zona verde detrás do
edificio do GDR e que debe ser cambiado de ubicación.
Na Comisión de Mobilidade tamén se informou do estado doutras obras urbanas como
son o comezo, esta mesma semana, da actuación na rúa Médico Ballina para crear zonas
de aparcadoiro de servizos e estancia, e do corte do tráfico nun tramo de Loureiro Crespo
para colocar unha tubaxe para a empresa de subministro de cable R. Demetrio Gómez
tamén informou que o aparcadoiro de bordo de Valdecorvos xa entrará en funcionamento
a finais desta semana, posto que xa foi asfaltado e ente hoxe e mañá está previsto
executar os traballos que faltan como a recollida de pluviais, o tratamento dos noiros e o
pintado das prazas. Por último tamén informou da cesión de espazo público na rúa
Alfonso XIII e en parte da praza Concepción Arenal para o recreo dos centros educativos
Froebel e Doroteas; e de que a moción do PP sobre as melloras no Monte do Taco foi
ditaminada favorablemente tras aceptar a retirada do punto 3 referido á Policía Municipal.

Saúdos ;-)
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11 de setembro de 2020

Bo ritmo de execución do novo acceso
a Monte Porreiro que poderá estar
rematado en febreiro
‣ Xa está aberto todo o trazado e pendente de resolver a
reposición dos servizos de telefonía e eléctrico.
‣ O alcalde destaca na visita á obra que é un cambio
substancial na mobilidade do barrio de Monte Porreiro e dos
Campos.
A vía de acceso ao barrio de Monte Porreiro, dende a antiga Tafisa e a través dos
Campos, na parroquia de Mourente, estará operativa a primeiros de 2021. O alcalde
fixo esta mañá unha revisión do proxecto acompañado do concelleiro de Obras,
Demetrio Gómez, técnicos municipais e responsables da empresa construtora,
Construcciones Ramírez. Puido comprobar que os labores avanzan a bo ritmo, de tal
xeito que a vía podería estar rematada antes de febreiro.
O alcalde explicou que neste momento existen complicacións ao respecto da
reposición de servizos de telefonía e de electricidade, pendentes de autorizar polo
propio Concello, pero xa está aberto todo o trazado da estrada dende Tafisa até os
Campos.
Recordou que esta nova conexión supón un campo substancial na mobilidade a
motor e peonil da cidade, ofrecendo unha alternativa máis ao barrio de Monte
Porreiro, que se vén a sumar á Ponte das Palabras.
Acceso a Monte Porreiro
Esta nova estrada, de 605 metros, terá dous carrís de tráfico, de 2,5 metros de
ancho cada un, e unha beirarrúa ao carón das vivendas cun mínimo de 1,5 metros, e
incluirá os parámetros de calmado de tráfico e de vía urbana con preferencia da
mobilidade peonil e ciclista propios do modelo Pontevedra.
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A execución deste proxecto inclúese dentro do convenio asinado coa Deputación
mediante o cal o organismo provincial se ocupou da expropiación dos terreos e o
Concello asume o compromiso da execución da obra. Así, o orzamento do vial
ascende a 1.137.280,50 euros, mentres que se se lle suman as expropiacións o
orzamento total sitúase en 1.576.674 euros.
Convén lembrar, ademais, que estas obras contemplan unha intervención integral na
zona dos Campos, que implica a reordenación de toda a área para mudar o actual
tratamento de cruzamento nunha zona con carácter de praza pública.

Saúdos ;-))
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6 de xuño de 2020

Comezan as obras no novo acceso a
Monte Porreiro
‣ Os traballos neste vial, que contan cun orzamento de
1.137.280,50 euros, iniciaranse este luns e o prazo de
execución é de 9 meses
‣ Esta vía mellorará a integración do barrio de Monte Porreiro na
cidade, así como a mobilidade peonil e de vehículos nesta
zona
O luns 8 de xuño está previsto que dean comezo as obras do novo vial de acceso a
Monte Porreiro que teñen un prazo de execución de 9 meses. Trátase dunha actuación
que, segundo lembra o concelleiro de Obras, Demetrio Gómez "vai servir para achegar o
barrio de Monte Porreiro á trama urbana e ademais vai contribuír a retirar tráfico
innecesario da beira do río Lérez".
Así mesmo, o concelleiro salienta que este acceso "se insire dentro dos novos viarios que
se están construíndo na cidade, como é o caso do novo acceso a Montecelo e do novo
vial de Mollavao que sumado a este, contribúen a retirar tráfico da malla urbana
acentuando así o Efecto PO2 e a preferencia peonil."
Este novo vial, de 605 metros, terá dous carrís de tráfico, de 2,5 metros de ancho cada
un, e unha beirarúa ao carón das vivendas cun mínimo de 1,5 metros, e incluirá os
parámetros de calmado de tráfico e de vía urbana con preferencia da mobilidade peonil e
ciclista propios do modelo Pontevedra.
A execución deste proxecto inclúese dentro do convenio asinado coa Deputación
mediante o cal o organismo provincial se ocupou da expropiación dos terreos e o
Concello asume o compromiso da execución da obra. Así, o orzamento do vial ascende a
1.137.280,50 euros, mentres que se se lle suman as expropiacións o orzamento total
sitúase en 1.576.674 euros.
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Convén lembrar, ademais, que estas obras contemplan unha intervención integral na zona
dos Campos, que implica a reordenación de toda a área para mudar o actual tratamento
de cruzamento nunha zona con carácter de praza pública.

Saúdos ;-)
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13 de decembro de 2019

O Concello remata o ano
coa adxudicación proxectos e obras
por máis de 6,3 millóns
‣ Entre esta semana e a que vén estarán adxudicadas a reforma
de Loureiro Crespo e o Castañal, o Local Social dos Campos,
o acceso aos Campos por Monte Porreiro, e varios lotes da
administración electrónica.
O departamento de Contratación está a xestionar nestes momentos máis de 6,3
millóns de euros en diversos proxectos e obras que poderán estar adxudicados ou
moi avanzados na súa contratación, de cara á vindeira semana. Neste tramo final de
ano, están sobre a mesa a contratación do acceso a Monte Porreiro, a reforma de
Loureiro Crespo e o barrio do Castañal, o acondicionamento do novo Local Social
dos Campos, o contrato marco de sostemento dos espazos públicos urbanos ou
varias partidas destinadas á potenciación da administración electrónica.
A concelleira responsable Anabel Gulías agradeceu esta mañá o esforzo por parte de
todos os servizos implicados na contratación, que están tendo un “maratón” de
reunións que concluirán ao longo da semana que vén coa adxudicación de diversos
contratos que “serán básicos para os futuros catro anos na cidade”.
O único contrato adxudicado esta semana foi o do Centro Social dos Campos á
empresa Prace por 471.248 euros e un prazo de adxudicación de 5 meses. Os
traballos comezarán unha vez que se asine o contrato e se formalicen outros
trámites administrativos como o plan de seguridade e hixiene. A concelleira de
Contratación, Anabel Gulías estimou que a obra poderá comezar a mediados do
vindeiro mes de xaneiro.
Sen dúbida, a contratación de maior contía que se está a abordar nestes días é a
reforma da rúa Loureiro Crespo e do barrio do Castañal. Hoxe mesmo fíxose a
valoración das 11 ofertas técnicas e económicas presentadas, e a adxudicación
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poderá realizarse na vindeira semana. A reforma ten un prezo de licitación de
2.557.256 euros, ao que hai que sumar as melloras ofertadas polas empresas que se
incrementa en 341.380 euros. O prazo de execución desta obra é de 11 meses.
Anabel Gulías destacou que esta adxudicación permite abundar na decisión do
Goberno de que “este é o mandato dos barrios e buscamos a excelencia dos
espazos públicos”.
Acceso de Monte Porreiro
Un dos proxectos máis importantes deste período de contratación é a adxudicación
do acceso de Monte Porreiro dende Tafisa até os Campos, cunha licitación de
1.137.280,50 euros. A Mesa de contratación valorou as ofertas técnicas e
económicas das 16 propostas presentadas. Anabel Gulías destacou que “dado que
parece que non vai haber baixas temerarias, poderase axilizar os procesos
administrativos”, a súa adxudicación podería realizarse a vindeira semana.
Outro dos contratos con maior contía foi o de sostemento dos espazos públicos
urbanos ao que se presentaron catro empresas. O orzamento de licitación é de
500.000 euros, e ao igual que no caso anterior, dado que non existen baixas
temerarias na oferta económica, o contrato podería estar adxudicado na semana que
vén.
En relación á administración electrónica celebráronse as seguintes mesas de
contratación, todas elas pendentes da adxudicación definitiva:
•

Licitación de cabina de almacenamento de datos por 87.120 euros.

•

Renovación dos servidores por 37.000 euros.

•

Novo sistema de Xestión tributaria por 450.000 euros. Presentáronse dúas
ofertas. A concelleira Anabel Gulías destacou que se trata dun “contrato
ambicioso que permitirá mellorar a comunicación entre o administrado e os
traballadores do Concello na área de xestión tributaria”.

Tamén se celebrou unha mesa para a contratación da publicidade, merchandaising e
diversos aspectos vinculados á difusión da Estratexia de Desenvolvemento Urbano,
Sostible e Integral (EDUSI) Máis Modelo Pontevedra. Os conceptos estaban
divididos en catro contratos cun importe global de 87.000 euros.
Na vindeira semana está previsto volver a reunir a Mesa de contratación para valorar
as ofertas técnicas e económicas doutros dos contratos importantes para
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Pontevedra: a iluminación ornamental das pontes valorado en 440.055 euros e a
colocación da iluminación led na parroquia de Lourizán por valor de 217.871,20
euros.
Proxectos
Local Social dos Campos
O proxecto partía cun prezo de licitación de 536.423,53 euros e un prazo de
execución de 5 meses.
Este edificio son dúas estruturas distintas e construídas a distintas alturas: a casa
dos mestres e a escola, coas que se fará unha gran aula. Estará separada por portas
abatibles e un corredor polo medio que servirá de conexión entre ambos lados do
edificio.
No caso de ser preciso retíranse as portas e créase unha gran aula cunha cabida
para unas 80 persoas sentadas ou 120 de pé, ou ben dúas aulas independentes. En
todo caso, está pensada para facer distintas actividades como cociña, conferencias,
exposicións... Tamén haberá unha dotación de oficinas e almacén, e farase un
módulo de baños fóra do edificio pero conectado con este cun corredor acristalado.
Finalmente, o edificio complétase cun bancada exterior para facer actividades ao aire
libre, xa que tamén está previsto o acondicionamento da contorna.
O inmoble ten unha superficie construída de 263 metros cadrados e a súa
rehabilitación levará aparellada unha actuación na contorna.
Loureiro Crespo e o Castañal
A reforma ten un orzamento de licitación de 2.557.256 euros e un prazo de
adxudicación de 11 meses. O proxecto inclúe a execución de seis melloras valoradas
en 341.380 euros, polo que o investimento xeral roldará os 2,9 millóns de euros. As
melloras son investimentos que poden presentar as empresas pero que están fóra do
custe da obra, é dicir, son obras que asumen as propias compañías con fondos
propios e fóra do custe da obra. Estas melloras consisten na reurbanización das
rúas: Ernesto Caballero, Forcarei, Amor Ruibal, Mestre Soutullo, Ramón Cabanillas e
praza das Regas.
O proxecto de reforma divide a rúa Loureiro Crespo en tres zonas:
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•

Dende a rotonda da praza da Zanfona até Casimiro Gómez, onde se
propón un alongamento das beirarrúas (de baldosa e granito) e un
estreitamento do carril. O estacionamento, tamén en formigón, colocarase
á dereita, e os alcorques serán de granito para plantar prunos, dando
continuidade á avenida de Lugo, xa reformada. Renóvase a iluminación, o
mobiliario e todos os servizos.
Á altura da rotonda de Doce de novembro instalarase unha columna de
iluminación e plantaranse dous liquidámbar de grande porte para iniciar a
transición cara un novo espazo, que será o segundo ámbito do proxecto.

•

De Casimiro Gómez a Antón Fraguas. Neste ámbito farase un carril de
asfalto diferenciado que se dirixe cara Antón Fraguas. A beirarrúa da
esquerda será de baldosa e bordo de granito. E a beirarrúa da dereita,
lousa “vulcano”, a mesma que a da praza do Hospital. Instalarase á
esquerda o estacionamento de taxis, e á dereita o de servizos.
Tamén se inclúe a renovación de toda a iluminación, do mobiliario e dos
servizos, e a vexetación continúa cos prunos que se plantarán en toda a
rúa. Nos extremos deste ámbitos, Casimiro Gómez e Antón Fraguas
crearanse dous grandes matos de arborado en pezas de formigón (con 3 e
2 bétulas, respectivamente) para marcar a transición á terceira parte do
proxecto.

•

De Antón Fraguas á praza do Hospital. Consistirá no alongamento da
praza do Hospital, coa instalación de dúas bandas laterais de lousa
“vulcano” e unha parte central de formigón negro en plataforma única, xa
que é necesario respectar a entrada ao Hospital provincial. Plantarase
arborado ao igual que no resto da praza do hospital (Quercus) e tamén se
instalará máis mobiliario urbano.

No que respecta ao barrio do Castañal, o proxecto inclúe como mellora a
pavimentación destas rúas, xa que a renovación dos servizos soterrados asúmese
no proxecto principal.
As reformas previstas nestas rúas serán de dous tipos: Ernesto Caballero e Ramón
Cabanillas manterán un carril de circulación e beirarrúas. Levarán plantación de
árbores e mobiliario urbano. Os alcorques serán de ferro cortén, similar ao da Virxe
do Camiño. O carril de circulación irá en formigón negro con faixas de pedra, similar
á praza do Hospital.
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O resto de rúas: Forcarei, Amor Ruibal e Mestre Soutullo, polas súas dimensión,
serán de plataforma única cun tratamento similar ao xa iniciado na avenida de Lugo.
A praza das Regas está previsto que faga de distribuidor de tráficos da zona, polo
que será necesario facer certos retoques nas esquinas.
Acceso a Monte Porreiro
O prazo de execución da obra é de 9 meses e o orzamento de licitación ascende a
1.137.280,50 euros. O proxecto planeou unha vía de 605 metros, de dous carrís de
2,5 metros de ancho cada un, e unha beirarrúa ao carón das vivendas cun mínimo
de 1,5 metros. Incluirá calmado de tráfico para darlle carácter de vía urbana con
preferencia da mobilidade peonil propios do modelo Pontevedra.
A solución tamén inclúe un tratamento específico para o entronque na zona dos
Campos, onde se realizará unha intervención para crear unha gran praza pública,
ordenando o espazo e integrando zonas verdes.

Saúdos ;-))
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4 de novembro de 2019

Coordinación entre as áreas municipais
para crear o futuro espazo de
centralidade parroquial dos Campos
‣ Esta semana adxudicarase o Local Social. Está en pleno
proceso de contratación o novo acceso a Monte Porreiro e, en
breve, entrará en licitación a sede do GDR.
‣ No vindeiro ano o Concello investirá nos Campos máis de 2,1
millóns de euros.
O Concello de Pontevedra traballa coordinadamente para configurar o espazo de
centralidade parroquial dos Campos, na parroquia de Mourente, que o vindeiro ano
estará en obras. Nel está previsto o acondicionamento do novo Local Social, do
centro de traballo do Grupo de Desenvolvemento Rural, e tamén a chegada no novo
acceso a Monte Porreiro dende Tafisa.
Nestes momentos todos os proxectos atópanse en distintas fases de contratación,
coa previsión de que poidan estar adxudicados cara finais de ano ou primeiros do
2020. O investimento para os Campos superará os 2,1 millóns de euros.
O novo acceso a Monte Porreiro
A Oficina de contratación e os Servizos técnicos municipais están analizando as 16
ofertas que se presentaron para a execución desta nova vía que empeza en Tafisa e
remata no espazo de centralidade parroquial dos Campos.
O prazo de execución da obra é de 9 meses e o orzamento de licitación ascende a
1.137.280,50 euros. O proxecto planeou unha vía de 605 metros, de dous carrís de
2,5 metros de ancho cada un, e unha beirarrúa ao carón das vivendas cun mínimo
de 1,5 metros. Incluirá calmado de tráfico para darlle carácter de vía urbana con
preferencia da mobilidade peonil propios do modelo Pontevedra.
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A solución tamén inclúe un tratamento específico para o entronque na zona dos
Campos, onde se realizará unha intervención para crear unha gran praza pública,
ordenando o espazo e integrando zonas verdes.
Local Social dos Campos
A Mesa de contratación reunirase esta semana para adxudicar definitivamente o
novo Local Social dos Campos que recibiu 13 ofertas. O proxecto ten un prezo de
536.423,53 euros e un prazo de execución de 5 meses.
Este edificio son dúas estruturas distintas e construídas a distintas alturas: a casa
dos mestres e a escola, coas que se fará unha gran aula. Estará separada por portas
abatibles e un corredor polo medio que servirá de conexión entre ambos lados do
edificio.
No caso de ser preciso retíranse as portas e créase unha gran aula cunha cabida
para unas 80 persoas sentadas ou 120 de pé, ou ben dúas aulas independentes. En
todo caso, está pensada para facer distintas actividades como cociña, conferencias,
exposicións...
Tamén haberá unha dotación de oficinas e almacén, e farase un módulo de baños
fóra do edificio pero conectado con este cun corredor acristalado.
Finalmente, o edificio complétase cun bancada exterior para facer actividades ao aire
libre, xa que tamén está previsto o acondicionamento da contorna.
O inmoble ten unha superficie construída de 263 metros cadrados e a súa
rehabilitación levará aparellada unha actuación na contorna.
Local GDR
A última das actuacións será o acondicionamento do terceiro edificio público dos
Campos para situar a sede do Grupo de Desenvolvemento Rural que na actualidade
xestiona os fondos europeos Leader Pontevedra-Morrazo, e que ten as oficinas
provisionais no edificio municipal de Santa Clara.
O proxecto ten un custe de 452.497,21 euros, dos cales 183.261,37 euros (40,5%)
achegaraos os propios Fondos Europeos. O prazo de execución da obra é de 5
meses.
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O edificio das futuras dependencias do GDR está no medio da parcela.
Anteriormente era un colexio de educación primaria, que se trasladou ao barrio de
Monte Porreiro.
O proxecto consiste na rehabilitación integral de todo o inmoble, que ten dúas
plantas. Na parte baixa, cunha superficie de 233,45 metros cadrados, está previsto a
creación dun vestíbulo e sala de usos múltiples, aseos, cuartos de limpeza,
almacéns... Na segunda planta, cunha superficie de 239,65 metros cadrados,
instalaranse despachos, unha sala de reunións, almacén e outras dependencias para
acoller estas oficinas.

Saúdos
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Dezaseis empresas presentan ofertas para a execución do novo vial a Monte Porreiro | Concello de Pontevedra

Dezaseis empresas presentan ofertas para a
execución do novo vial a Monte Porreiro
Out 7, 2019

O Concello de Pontevedra recibiu 16 ofertas para executar
as obras do novo vial de Monte Porreiro. Tras o remate do
prazo de presentación de ofertas, está prevista que se realice
a apertura de sobres na Mesa de Contratación, que terá
lugar o vindeiro martes 8 de outubro, de cara a continuar co
proceso de contratación.
As ofertas recibidas corresponden ás seguintes empresas e
UTEs:
Civis Global
Elsamex
Covsa
Obras, reformas y saneamientos
Excavaciones y transportes Ivanca
UTE Audeca – Narón
Construcciones Fechi
Construcciones Cernadas
Construcciones Ramírez
Construcciones Caldebergazo
Ogmios Proyectos
Hordescuou
Nexia Estructuras
UTE Prace Servicios y Obras + Construcciones Ramón Vázquez y Reino
E.C. Casas
UTE Emergis Construcción + Construcciones Alea
Hai que lembrar que o inicio do procedemento de contratación deste vial foi aprobado en Xunta de goberno o
pasado mes de setembro e que, unha vez axudicado, terá un prazo de execución de 9 meses. O orzamento
deste proxecto ascende a 1.137. 280,50 euros.
Este vial, de 605 metros, terá dous carrís de tráﬁco, de 2,5 metros de ancho cada un, e unha beirarúa ao carón
das vivendas cun mínimo de 1,5 metros, e incluirá os parámetros de calmado de tráﬁco e de vía urbana con
preferencia da mobilidade peonil propios do modelo Pontevedra.
O proxecto inclúe ademais un tratamento especíﬁco para a zona dos Campos, onde se realizará unha
intervención para convertir a actual zona de cruzamento nunha gran praza pública, ordenando o espazo e
integrando zonas verdes.
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9 de setembro de 2019

Aprobado o procedemento de
contratación do vial de Monte Porreiro
‣ Terá un prazo de execución de 9 meses e un orzamento de
1.137.280,50 euros
‣ O proxecto inclúe a ordenación da zona dos Campos
integrando zonas verdes e dándolle carácter de praza pública
‣ Esta vía mellorará a integración de Monte Porreiro na cidade e
a mobilidade peonil e de vehículos nesta zona
A Xunta de Goberno local vén de aprobar o inicio do procedemento de contratación do
vial de acceso a Monte Porreiro que, toda vez sexa adxudicado, terá un prazo de
execución de 9 meses. Así o anunciou esta mañá a concelleira Carme da Silva, quen
lembrou que o orzamento deste proxecto ascende a 1.137. 280,50 euros.
A concelleira explicou que este vial "ten unha función moi importante de cara a integración
de Monte Porreiro na cidade, para facilitar o acceso e a mobilidade de vehículos, pero
tamén ten outra parte salientable que é o tratamento que se vai facer na zona dos
Campos". Da Silva asegurou que a área dos Campos vai pasar de ser " unha zona cun
tratamento como de cruzamento" para converterse "nunha gran praza pública", grazas a
unha intervención integral que ordenará todo o espazo integrando zonas verdes e
funcionando como "unha entrada" a Monte Porreiro.
Carme da Silva lembrou que para este proxecto se subscribira un convenio coa
Deputación mediante o cal o organismo provincial se ocupou da expropiación dos terreos
e o Concello asume o compromiso da execución da obra. O vial, de 605 metros, terá dous
carrís de tráfico, de 2,5 metros de ancho cada un, e unha beirarúa ao carón das vivendas
cun mínimo de 1,5 metros, e incluirá os parámetros de calmado de tráfico e de vía urbana
con preferencia da mobilidade peonil e ciclista propios do modelo Pontevedra.

Saúdos ;-)
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10 de outubro de 2017

Os veciños coñecen o proxecto
de acceso aos Campos
‣ O proxecto ten un custe de 1.137.280,50 euros e un prazo de
execución de 9 meses.
‣ O Concello aprobará o convenio coa Deputación para executar
este acceso nos próximos días, e o vindeiro ano entregará as
contías necesarias para que a institución provincial faga as
expropiacións de 32 fincas. Non afecta a ningunha vivenda.
‣ Será unha vía de dous carrís, cunha beirarrúa ao carón das
casas. Terá 605 metros de lonxitude e aproveita, en gran parte,
o trazado da rúa da Regiña.
Os concelleiros de Obras e o delegado de Mourente, Demetrio Gómez e Alberto Oubiña,
respectivamente, manteñen esta tarde (ás 19.30 horas) unha reunión na Uned cos
veciños para presentarlles o proxecto do novo acceso aos Campos dende Monte Porreiro.
Adiantaron que, aínda que o proxecto está bastante pechado, van presentarllo aos
veciños por se teñen que facer algunha suxestión puntual que se poida incorporar.
O Concello realizou no seu día o anteproxecto, que nestes meses concretou a Deputación
provincial nun proxecto. Ten un custe de 1.137.280,50 euros e un prazo de execución de
9 meses.
A Deputación xa ten aprobado o convenio de colaboración co Concello para a realización
desta nova vía, e o Concello está pendente de rematar os informes técnicos pertinentes
para que sexa aprobado na Xunta de Goberno. Nese convenio, o Concello achegará
439.000 euros para as expropiacións que realizará a Deputación a partir do vindeiro ano,
e 341.000 euros para a execución da obra. Unha vez que remate toda a administración
administrativa, o Concello iniciará os trámites de contratación e licitación do proxecto, que
poderá iniciarse cara finais do ano que vén.
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Con esta vía, Concello e Deputación pretenden incorporar esta parte da cidade, unha das
que máis crece, ao Modelo Pontevedra creando unha vía urbana con preferencia da
mobilidade peonil e ciclista, e con tráfico calmado.
O trazado da vía de 605 metros parte da traseira dos terreos de Tafisa, creando un paso
baixo a vía do tren e virando cara á rúa da Regiña, na que se farán as expropiacións do
lado do que non hai as vivendas. O proxecto inclúe a expropiación de 32 propiedades,
ningunha delas vivendas, e só un galpón.
Farase unha vía de dous carrís de tráfico, de 2,50 metros de ancho cada un. Cunha
beirarrúa ao carón das casas cun mínimo de 1,50 metros.
O proxecto remata nos Campos, á altura das parcelas que inclúen o futuro local e a
próxima sede da Agader, e aproveita para reordenar todo o espazo, recuperar a zona
verde, mellorar a vía que bordea aos edificios para transformala nunha estrada de uso
residencial e crear espazos de estacionamento no lugar, dado que será o punto de
encontro desta parte da parroquia.

Saúdos ;-))
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20 de febreiro de 2020

O Gorgullón cambiará o sentido
de circulación na mañá do luns
‣ A rúa pecharase con morróns á altura da peonalizada rúa do
Muíño. A medida trata de evitar os tráficos de paso detectados
despois da súa transformación.
O Concello de Pontevedra cambiará a circulación do tráfico na rúa Gorgullón a partir
do vindeiro luns, 24 de febreiro, ás 08.00 horas. O concelleiro de Obras e Mobilidade,
Demetrio Gómez explicou esta mañá que o Concello estudou a circulación na rúa xa
que presentaba un exceso de tráfico de paso para fuxir da rúa Eduardo Pondal.
A proposta definitiva, consensuada coa asociación de veciños, pasa por evitar os
tráficos dende un extremo a outro da rúa. No primeiro tramo, entre a avenida da
Estación e a recén peonalizada rúa do Muíño, os vehículos poderán entrar polo
Gorgullón e saír polo primeiro tramo da rúa da Moa.
No segundo tramo de Gorgullón, os vehículos poderán entrar pola avenida Eduardo
Pondal, e saír por Gorgullón cara a rotonda de Uxío Novoneira. As rúas Curtidoira e
Pedro Sarmiento de Gamboa tamén confluirán no Gorgullón para saír pola citada
rotonda. A circulación dentro da praza da Curtidoira continuará igual que até o de
agora.
Demetrio Gómez explicou que este plan de mobilidade rodada partiu de manter o
sentido do tránsito peonil de fora a dentro da cidade, seguindo o trazado do Camiño
de Santiago.
O Concello ten previsto facer unha campaña informativa nos portais e entradas de
garaxe das rúas afectadas, para que os veciños e veciñas estean ao corrente dos
cambios que se porán en marcha a partir do luns.

Saúdos ;-))
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Magosto, música e unha exposición
para inaugurar o Gorgullón
✴ Os actos serán mañá no cruzamento da rúa Muíño a partir das
17.00 horas. Ás 18.30 está previsto a posta en marcha da nova
iluminación do Camiño, formada por 9.000 puntos led de cor
lavanda.
✴ A obra estará cofinanciada por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 30 de novembro de 2019. A partir das 17.00 horas os pontevedreses están
chamados a participar na inauguración oficial da rúa do Gorgullón despois da súa
reforma cofinanciada con Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
Os actos comezarán ás cinco da tarde con música e un magosto no que poderán
participar todas as persoas que se queiran achegar ao cruzamento das rúas Muíño con
Gorgullón, centro desta celebración.
Ás 18.00 horas está previsto a inauguración oficial por parte do alcalde, Miguel Anxo
Fernández Lores, que estará acompañado doutros membros da Corporación municipal.
Ás 18.30 horas tamén está previsto a posta en marcha da nova iluminación da rúa, na
que destacan os 9.000 puntos led instalados no chan, de cor lavanda, sinalizando o
Camiño de Santiago.
No marco desta posta a disposición da rúa, que foi recibida administrativamente polo
Concello este venres, está a creación dunha exposición na que se dá conta da
intervención realizada na rúa e dos elementos arquitectónicos empregados. Amosa o
antes e o despois do Gorgullón con fotos dos seus diferentes tramos.
O proxecto
A reforma do Gorgullón tivo un custe de 1.258.629,17 euros.

Concello de Pontevedra
986 804 300 | Ext. 7109
comunicacion2@pontevedra.eu
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O proxecto consistiu en:
•

Creación de plataforma única con tránsito restrinxido a veciñanza.

•

Peonalízase a rúa do Muíño que salva a pendente con escaleiras.

•

O Camiño de Santiago queda sinalado cunha cor e pavimento diferenciados
entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

•

Renovouse o alumeado con farois led.

•

Ampliación da rede de auga potábel, completarase a separativa de augas
pluviais e fecais e instalarase unha rede eléctrica novas.

•

Creación dunha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para
agochar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado
complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.

•

Na nova praza do Gorgullón mellórase a accesibilidade e faise unha nova
entrada á senda do Gafos.

Concello de Pontevedra
986 804 300 | Ext. 7109
comunicacion2@pontevedra.eu
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O Gorgullón inaugúrase este domingo
✴ O acto comezará ás 17.00 horas.
✴ A obra estará cofinanciada por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 28 de novembro de 2019. O Concello de Pontevedra inaugurará este
domingo, 1 de decembro, a reforma da rúa Gorgullón, cun acto que comezará ás 18.00
horas e no que non faltará música e se encenderá a nova iluminación da rúa. Tamén se
poderá ver unha exposición sobre o traballo realizado durante todos estes meses. A rúa
Gorgullón foi cofinanciada con Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER),
e tivo un custe de 1.258.629,17 euros.
O proxecto consistiu en:
•

Creación de plataforma única con tránsito restrinxido a veciñanza.

•

Peonalízase a rúa do Muíño que salva a pendente con escaleiras.

•

O Camiño de Santiago queda sinalado cunha cor e pavimento diferenciados
entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

•

Renovouse o alumeado con farois led.

•

Ampliación da rede de auga potábel, completarase o separativo de augas
pluviais e fecais e instalarase unha rede eléctrica novas.

•

Creación dunha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para
agochar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado
complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.

•

Na nova praza do Gorgullón mellórase a accesibilidade e faise unha nova
entrada á senda do Gafos.

Concello de Pontevedra
986 804 300 | Ext. 7109
comunicacion2@pontevedra.eu
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9.000 puntos led iluminan o Camiño de Santiago
ao seu paso polo Gorgullón
✴ 60 unidades de baliza led de cor azul integradas no pavimento
dan continuidade á sinalización específica do trazado do
Camiño ao seu paso polo centro urbano
✴ A colocación desta iluminación enmárcase na reforma da rúa
Gorgullón, financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 5 de novembro de 2019. 9.000 puntos led iluminan o treito do Camiño de
Santiago ao seu paso pola rúa do Gorgullón. O concelleiro de Obras Urbanas e
Transportes, Demetrio Gómez, acompañado por técnicos municipais e responsables de
Setga, empresa encargada da iluminación nesta obra, asistiu á proba da posta en marcha
das balizas leds deseñadas especificamente para este tramo. A instalación deste tipo de
luminarias responde á filosofía de implementar iluminación posicional led de cor azul
integrada no pavimento en todo o trazado do Camiño ao seu paso pola cidade.
En concreto, no pavimento da rúa do Gorgullón instaláronse 60 unidades de baliza led, e
cada unha dispón no interior dunha placa base con 150 puntos led de cor azul de alta
intensidade, que xera un corpo de luz uniforme e continuo. As balizas, de 3 metros de
longo, van colocadas entre 2 barras de pizarra en diagonal a longo de todo o tramo.
As balizas, de 2 watios, foron fabricadas en corpo de aceiro inoxidable e inclúen un
difusor de metacrilato de alto impacto. O grao de protección de cada baliza corresponde
co estándar IP-68, isto é, cunha protección completa e contínua contra as filtracións de
pó e de auga.
A reforma da rúa do Gorgullón que será financiada, en parte, cos Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER), leva catro tipos de iluminación no seu trazado.
Ademais das balizas integradas no pavimento, instalaronse 32 unidades de columna de 7
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metros de alto cunha luminaria led de 70 watios. O corpo desta columna está fabricado
en aceiro de carbono e protexido contra a corrosión a través da galvanización en quente,
e son as mesmas que a empresa Setga colocou no porto de Rotterdam, en Amsterdam,
en Harlem e nas estacións de ferrocarril de Holanda. Ademais, na praza que se creou
fronte á estación de Vialia, instaláronse 4 unidades de columna de 4 metros de altura con
luminarias led de 30 watios. Por último, na rúa do Muíño está previsto instalar balizas led
de 15 watios cun corpo de altura de 2,8 metros.
A reforma da rúa Gorgullón está incluída dentro do Programa Operativo de Crecemento
Sostible FEDER 2014-2020, e os obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano
Sostible e Integrado (EDUSI) Máis modelo Pontevedra, coa que o Concello de
Pontevedra acadou os fondos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(FEDER).
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Arrancan as obras para transformar
a rúa do Muíño en espazo peonil
✴ Forma parte da reforma do Gorgullón, que está practicamente
rematada.
✴ A obra estará cofinanciada por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 16 de outubro de 2019. O Concello de Pontevedra iniciou esta semana os
traballos de reforma da rúa do Muíño, unha das perpendiculares da rúa Gorgullón e
incluída dentro do proxecto de posta en valor do Camiño de Santiago ao paso pola
cidade. Os proxectos do Gorgullón e da Ponte do Burgo están cofinanciados cos Fondos
Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER), que foron aprobados para financiar a
Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integral (EDUSI) “Máis modelo,
Pontevedra”.
As obras que arrancaron estes días consisten na demolición de todos os elementos da
rúa do Muíño: beirarrúas e asfalto, para proceder á configuración do novo espazo que
será peonil. De feito, está previsto salvar a gran pendente da rúa (que une Gorgullón coa
rotonda de Eduardo Pondal con Doce de Novembro) cun sistema de ramplas e escaleiras
que faciliten a accesibilidade peonil.
O lastro da rúa dará continuidade á nova imaxe da rúa Gorgullón e tamén dun tramo da
rúa do Muíño que conecta directamente co paseo dos Gafos.
Esta é a última fase da obra da rúa Gorgullón se atopa practicamente rematada.
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Asfaltado dun carril da avenida da Estación logo
de rematar a nova beirarrúa
✴ Será mañá e pasado en horario de mañá e tarde. O tráfico
estará pechado en sentido Josefina Arruti, pero quedará
restablecido cando non se estea traballando.
✴ A obra estará cofinanciada por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 8 de setembro de 2019. Continúan os traballos de reforma da rúa
Gorgullón, proxecto cofinanciado por Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional
(FEDER) a través da Estratexia DUSI “Máis modelo Pontevedra” que inclúe a mellora do
Camiño de Santiago ao seu paso pola cidade, é dicir, as reformas da rúa Gorgullón e da
Ponte do Burgo.
A pasada semana a empresa adxudicataria da obra rematou a beirarrúa da avenida da
Estación (en sentido Eduardo Pondal e Josenifa Arruti) xa que era unha das melloras que
se incluíra dentro do proxecto. Esta intervención consistiu na demolición da vella
beirarrúa para crear unha nova co mesmo estilo ca reforma do Gorgullón e a praza
creada na rotonda da avenida Josefina Arruti. Colocáronse lastros vermellos e grises e
pechouse a beirarrúa cunha faixa de pedra. Tamén se deu máis altura ao valado de pedra
da ponte sobre o Gafos engadíndolle unha nova tira de pedra de cantería, para que así
cumpra a normativa actual.
Unha vez acabada a beirarrúa da avenida da Estación, mañá comezan os traballos de
asfaltado do carril máis próximo a esta reforma, e concluirán o martes.
O plan de obra contempla que o fresado se fará na xornada de mañá e o asfaltado será o
martes. Os horarios de peche serán de 08.30 a 13.30 horas e de 15.00 a 19.30 horas.
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O plan de tráfico recolle que se pechará o sentido circulatorio dende Eduardo Pondal
cara a rúa Josefina Arruti. A entrada á cidade non se verá afectada, e a saída dende
Eduardo Pondal farase por Otero Pedraio cara o cruce do Marco.
Fora do horario de traballo a rúa queda totalmente aberta á circulación en ambos
sentidos. Os condutores atoparán sinalización regulamentaria e informativa.
O proxecto do Gorgullón
A reforma do Gorgullón foi adxudicada á empresa E.C.Casas por 1.258.629,17 euros. O
proxecto consiste en:
•

Creación de plataforma única con tránsito restrinxido a veciñanza.

•

Invértese o sentido de circulación (pendente de executar até o remate da obra);
dúas vías transversais quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía
Eduardo Pondal- e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a pendente con
escaleiras.

•

O Camiño de Santiago queda sinalado cunha cor e pavimento diferenciados entre
calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

•

Renovouse o alumeado con farois led.

•

Ampliación da rede de auga potábel, completarase o separativo de augas pluviais e
fecais e instalarase unha rede eléctrica novas.

•

Creación dunha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para
agachar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado
complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.

•

Na nova praza do Gorgullón mellórase a accesibilidade e faise unha nova entrada á
senda do Gafos.
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Comeza a plantación de pereiras de flor
na rúa Gorgullón
✴ O proxecto afronta as últimas semanas xa que ten que estar
certificado cara finais de outubro.
✴ A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 28 de agosto de 2019. A obra de reforma da rúa Gorgullón enfila as súas
últimas semanas de traballos para poder estar rematada a finais do mes de outubro, tal e
como esixe a planificación de obra e o proxecto financiado polos Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER).
Onte mesmo comezan as primeiras plantacións da pantalla vexetal que terá a rúa. Son
pereiras de flor (pyrus celleriana) en toda a rúa, para tapar as traseiras dos edificios (os
peches dos estacionamentos que non as súas entradas) e gañar en calidade visual da
rúa.
A plantación continuará na xornada de hoxe, e rematará nos próximos días coa
plantación do arborado na nova praza de entrada ao Gorgullón dende a avenida da
Estación. Neste punto a especie escollida é a gyngko biloba.
Nestes días a empresa adxudicataria da obra, E.C.Casas está a rematar a beirarrúa da
avenida da Estación (entre Gorgullón e a rotonda de Josefina Arruti), incluída como
mellora da obra pola adxudicataria e que pretende manter a uniformidade de estilo entre
a nova praza do Gorgullón e a zona de estancia próxima á rotonda de Josefina Arruti. O
custe desta actuación é de 90.000 euros.
A obra de reforma da rúa Gorgullón está financiada polos Fondos europeos (FEDER)
concedidos á Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integral (EDUSI) Máis
modelo Pontevedra presentada polo Concello de Pontevedra, e concedida no ano 2016
(aínda que a confirmación económica non se resolveu até 2018). Estes fondos teñen unha
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contía xeral de 10 millóns de euros que se investiron (e se van investir) en distintos
proxectos como unha xincana infantil pola Illa do Cobo, a creación do gastroespazo do
Mercado de Abastos, a reforma do Pavillón Multiusos, a reforma da Ponte do Burgo ou
da rúa Gorgullón, estes dous na actualidade en marcha.
A reforma do Gorgullón está pensada para a mellora do Camiño de Santiago ao seu paso
pola cidade -ao igual que a Ponte do Burgo- que foi adxudicada á empresa E.C.Casas
por 1.258.629,17 euros.
A reforma do Gorgullón
•

A remodelación da rúa Gorgullón consistiu en:

•

Creación de plataforma única con tránsito restrinxido a veciñanza.

•

Invértese o sentido de circulación (pendente de executar até o remate da
obra); dúas vías transversais quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e
Travesía Eduardo Pondal- e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a
pendente con escaleiras.

•

O Camiño de Santiago queda sinalado cunha cor e pavimento diferenciados
entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

•

Renovouse o alumeado con farois led.

•

Ampliación da rede de auga potábel, completarase o separativo de augas
pluviais e fecais e instalarase unha rede eléctrica novas.

•

Creación dunha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para
agachar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado
complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.

•

Rúa do Muíño. Quedará completamente peonalizada.

•

Na nova praza do Gorgullón mellórase a accesibilidade e faise unha nova
entrada á senda do Gafos.
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A reforma do Gorgullón continúa coa demolición
da beirarrúa da avenida da Estación
✴ É un proxecto de mellora da obra que pretende dar
uniformidade a este treito, entre o Gorgullón e a zona de
estancia da rotonda da avenida Josefina Arruti.
✴ A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 23 de agosto de 2019. A obra da rúa do Gorgullón do Concello de
Pontevedra iniciou esta semana os traballos dunha das melloras que a empresa
E.C.Casas presentou na súa oferta: a reforma da beirarrúa da avenida da Estación, entre
o Gorgullón e a zona de estar situada na glorieta da avenida de Josefina Arruti.
O proxecto inclúe a demolición da beirarrúa actual, xa retirada, que será substituída por
un pavimento igual á zona de estancia creada na glorieta de Josefina Arruti, e similar aos
acabados do Gorgullón. Completarase a intervención rematando o valado cara ao Gafos
no último tramo da rúa que agora carece de varanda.
Esta intervención está incluída dentro das melloras da obra da rúa Gorgullón que deberá
estar rematada cara finais do mes de outubro e que nestes momentos traballa na rúa do
Muíño, que se convertirá en peonil.
A reforma da rúa Gorgullón está financiada nun 80% a cargo dos Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) concedidos á Estratexia de Desenvolvemento
Sostible e Integral (EDUSI) Máis Modelo Pontevedra presentada polo Concello de
Pontevedra en 2015 e aprobados en 2016.
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O proxecto
O proxecto de reforma da rúa Gorgullón inclúe:
•

Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen
estacionamentos como nas rúas Michelena ou Peregrina.

•

Invértese o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías
transversais quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo
Pondal- e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras.

•

O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados
entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

•

Renovarase o alumeado con farolas led e redistribuiranse os puntos de
alumeado.

•

Aproveitarase a obra para mellorar e incorporar novos servizos. Está previsto
ampliar a rede de auga potábel, completar o separativo de augas pluviais e
fecais e instalar unha rede eléctrica novas.

Entre os elementos singulares do proxecto están:
•

Crear unha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para
agachar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado
complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.

•

Rúa do Muíño. Quedará completamente peonalizada. Para salvar a pendente
converterase nunha escalinata atravesada por unha rampla para garantir a
accesibilidade.

•

Praza en Eduardo Pondal. Nova zona de estancia con arborado (Gyngkos),
mobiliario e novo pavimento, e creación de bancadas.

•

Praza na cabeceira da avenida da Estación. Cambiará o entronque coa
avenida da Estación que deixa de ser perpendicular para mellorar a
accesibilidade e co fin de mellorar tamén a conexión coa senda do Gafos.

A empresa E.C.Casas foi a adxudicataria da obra cun orzamento de 1.258.629,17 euros.
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A reforma do Gorgullón avanza “a bo ritmo”
e poderá estar rematada ao longo de outubro
✴ Está rematándose a instalación do enlousado na rúa, que
rematará coa colocación de arborado e mobiliario urbano.
✴ A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 19 de xullo de 2019. O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez
acompañado de diversos membros do Goberno Local e responsables da empresa
construtora E.C.Casas visitaron esta mañá o desenvolvemento dos traballos de
reurbanización da rúa Gorgullón, incluída dentro da liña municipal de mellora do Camiño
de Santiago ao seu paso polo Concello, mellorando a calidade de vida dos residentes así
como do tránsito dos máis de 60.000 peregríns que cada ano pasan por Pontevedra. A
obra estará cofinanciada cos Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
Segundo explicou Demetrio Gómez, a intervención vai a bo ritmo “e estará lista antes do
inverno”. De feito, apuntou que poderá ser para o mes de outubro. Na actualidade estase
a rematar a colocación do pavimento no tramo final da rúa. O arborado, o mobiliario
urbano e outros elementos formarán parte do remate da obra.
O concelleiro explicou que con esta intervención o Gorgullón se converte “nunha zona
nobre, que non desmerece a ningún outro punto da cidade, e o Camiño queda moi
completo”.
O proxecto da reforma do Gorgullón inclúe:
•

Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen
estacionamentos como nas rúas Michelena ou Peregrina.

•

Invértese o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías
transversais quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo
Pondal- e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras.
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•

O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados
entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

•

Renovarase o alumeado con farolas led e redistribuiranse os puntos de
alumeado.

•

Aproveitarase a obra para mellorar e incorporar novos servizos. Está previsto
ampliar a rede de auga potábel, completar o separativo de augas pluviais e
fecais e instalar unha rede eléctrica novas.

Entre os elementos singulares do proxecto están:
•

Crear unha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para
agachar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado
complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.

•

Rúa do Muíño. Quedará completamente peonalizada. Para salvar a pendente
converterase nunha escalinata atravesada por unha rampla para garantir a
accesibilidade.

•

Praza en Eduardo Pondal. Nova zona de estancia con arborado (Gyngkos),
mobiliario e novo pavimento, e creación de bancadas.

•

Praza na cabeceira da avenida da Estación. Cambiará o entronque coa
avenida da Estación que deixa de ser perpendicular para mellorar a
accesibilidade e co fin de mellorar tamén a conexión coa senda do Gafos.

A empresa E.C.Casas foi a adxudicataria da obra cun orzamento de 1.258.629,17 euros.
Entre as melloras presentadas pola empresa está a substitución do firme de asfalto por
un lastro de 50x50 que aguantará o tránsito de vehículos, aínda que a rúa quedará de
preferencia peonil.

Fondos FEDER
Polo tanto, a intervención redundará na mellora do desenvolvemento sostible da zona e a
sustentabilidade futura da intervención queda garantida, e contribúe a acadar os
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obxectivos previstos no Programa Operativo de Crecemento Sostible FEDER 2014-2020,
e os obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI)
Máis modelo Pontevedra, coa que o Concello de Pontevedra acadou os fondos do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
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Avanza a urbanización do Gorgullón
coa colocación da nova iluminación
✴ Son os mesmos farois instalados no porto de Rotterdam,
Amsterdam, Harlem ou nas estacións de ferrocarril de Holanda.
✴ A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 28 de xuño de 2019. O acondicionamento do Camiño de Santiago ao seu
paso pola rúa Gorgullón está a transformar totalmente o espazo público. O enlousado da
rúa xa está colocado até a metade de rúa, que neste primeiro tramo empeza a completar
a urbanización coa colocación da nova iluminación.
O Gorgullón que será financiada, en parte, cos Fondos Europeos de Desenvolvemento
Rexional (FEDER), leva tres tipos de iluminación distinta no seu trazado. En toda a rúa
instalaranse 32 unidades de columna de 7 metros de alto cunha luminaria led de 70
watios.
O corpo da columna está fabricado en aceiro de carbono e protexido contra a corroxión
a través da galvanización en quente.
A empresa Setga é a que está a instalar as luminarias, e son as mesmas que a empresa
pontevedresa colocou no porto de Rotterdam, en Amsterdam, en Harlem e nas estacións
de ferrocarril de Holanda.
Ademais, a iluminación do Camiño completarase coa instalación de seis balizas na rúa
do Muíño no seu entronque coa senda do Gafos, e 12 na parte superior da rúa,
semellantes ás da rúa Virxe do Camiño. As mesmas que se instalarán na praza que se
creará fronte a estación de Vialia.
A reforma da rúa Gorgullón está incluída dentro do Programa Operativo de Crecemento
Sostible FEDER 2014-2020, e os obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano
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Sostible e Integrado (EDUSI) Máis modelo Pontevedra, coa que o Concello de Pontevedra
acadou os fondos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
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16 de xuño de 2019

O asfaltado da rotonda de Uxío Novoneira
obriga a pechar martes e mércores
Eduardo Pondal
‣ Está incluído dentro das obras de reforma do Gorgullón para
nivelar á rotonda á altura da nova plataforma do Camiño de
Santiago e cambiar o paso de peóns de sitio.
‣ O Concello recomenda aos condutores non transitar pola zona,
agás residentes e servizos.
‣ O dispositivo de tráfico contempla o peche de Eduardo Pondal
(saída cidade), de Xermán Adrio (agás residentes) e na tarde
do mércores o cambio de sentido de Filgueira Valverde e dun
tramo Joaquín Costa para dar servizo ao Hospital.
O Concello de Pontevedra realizará o vindeiro martes e mércores, 18 e 19 de xuño, o
asfaltado da rotonda de Eduardo Pondal, Uxío Novoneira e Gorgullón para nivelar a
rotonda e recolocar o paso de peóns que une Eduardo Pondal con Virxe do Camiño.
Estes traballos obrigarán a pechar algunhas rúas e a realizar cambios substanciais na
circulación doutras, polo que o Concello recomenda aos conductores que eviten empregar
a zona agás que sexan residentes ou precisen realizar un servizo.
Estas obras están incluídas dentro da reforma da rúa Gorgullón que xa ten rematado o
entronque coa rotonda, aínda que se atopa desnivelado. O propósito do asfaltado é
manter o nivel da nova plataforma do Gorgullón con Eduardo Pondal, e tamén recolocar o
paso de peóns que unirá Gorgullón con Virxe do Camiño, que estará máis próximo á
citada rotonda.
Os traballos desenvolveranse en dúas xornadas: o martes será o fresado e o mércores o
asfaltado. Entre as medidas máis destacadas está: o peche do carril de circulación de
Eduardo Pondal en sentido saída da cidade; o peche de Xermán Adrio (agás para
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residentes); e na tarde do mércores, o cambio de sentido da rúa Profesor Filgueira
Valverde e Joaquín Costa (entre Antón Fraguas e Cobián Areal) para garantir o acceso de
vehículos de emerxencia á traseira do Hospital Provincial.
As restriccións serán de mañá e de tarde, e unha vez que conclúan os traballos de cada
xornada volverase a abrir ao tráfico normal.
Dispositivo de tráfico
O dispositivo de tráfico será o seguinte:
Martes, 18 de maio
De 09:30 a 13:30 e de 15:00 a 19:30 horas.
•

Péchase o sentido circulatorio dende Augusto García Sánchez cara Eduardo
Pondal.

•

A circulación por Xermán Adrio Sobrido restrínxese e so se permite acceso e
saída de garaxes.

•

Permítese o sentido circulatorio por Eduardo Pondal cara a Praza de Galicia,
circulando en contradirección na glorieta.

•

Manténse aberto o acceso cara a rúa Uxío Novoneira no sentido normal da
circulación.

Mércores, 19 de maio
De 08:30 a 13:30 horas.
•

Iguais restriccións e permisos que na xornada anterior.

De 15:00 a 21:00 horas.
•

Manténse o peche do sentido circulatorio dende Augusto García Sánchez cara
Eduardo Pondal.

•

A circulación por Xermán Adrio Sobrido continúa con restricións, e permítese o
acceso e saída de garaxes.

•

Péchase o acceso á rúa Uxío Novoneira dende a rúa Eduardo Pondal.

•

Realízase a inversión da rúa Profesor Filgueira Valverde e do tramo de Joaquín
Costa entre Antón Fraguas e Cobian Areal.
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•

Para realizar estes traballos de tarde adóptanse as seguintes medidas
complementarias:
•

Retírase o estacionamento da rúa Profesor Filgueira Valverde e da rúa
Joaquín Costa, no tramo entre Antón Fraguas e Cobian Areal.

•

Habilítase unha parada provisional para o transporte público urbano
(autobuses), na glorieta de Eduardo Pondal con Teixoeira.

Saúdos ;-))
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Empezan a verse os primeiros paños
da nova rúa do Gorgullón
✴ A empresa que reforma este tramo do Camiño de Santiago
comezou polo cruzamento con Pedro Sarmiento de Gamboa.
✴ A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 27 de marzo de 2019. A obra de reforma da rúa Gorgullón cambiará de
imaxe, radicalmente, nas vindeiras semanas. Dende o luns xa se poden ver os primeiros
panos do que será o novo pavimento da rúa, de formigón encaixado en lastro de cor ocre
fronte á rúa Pedro Sarmiento de Gamboa, por onde comezou a colocación do novo lastro
que estenderá a plataforma única por toda a rúa. Nestes momentos trabállase nalgúns
puntos de soterramento de servizos e tamén na praza de entrada ao Gorgullón dende a
rúa da Estación.
Trátase dun proxecto que estará financiado polos Fondos Europeos de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) a través da estratexia EDUSI aprobada no Concello de Pontevedra,
como mellora do Camiño de Santiago ao seu paso pola cidade, onde tamén se traballou
na Virxe do Camiño e na Ponte do Burgo.
O proxecto da reforma do Gorgullón inclúe:
•

Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen
estacionamentos como nas rúas Michelena ou Peregrina.

•

Invértese o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías
transversais quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo
Pondal- e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras.

•

O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados
entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.
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•

Renovarase o alumeado con farolas led e redistribuiranse os puntos de
alumeado.

•

Aproveitarase a obra para mellorar e incorporar novos servizos. Está previsto
ampliar a rede de auga potábel, completar o separativo de augas pluviais e
fecais e instalar unha rede eléctrica novas.

Entre os elementos singulares do proxecto están:
•

Crear unha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para
agachar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado
complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.

•

Rúa do Muíño. Quedará completamente peonalizada. Para salvar a pendente
converterase nunha escalinata atravesada por unha rampla para garantir a
accesibilidade.

•

Praza en Eduardo Pondal. Nova zona de estancia con arborado (Gyngkos),
mobiliario e novo pavimento, e creación de bancadas.

•

Praza na cabeceira da avenida da Estación. Cambiará o entronque coa
avenida da Estación que deixa de ser perpendicular para mellorar a
accesibilidade e co fin de mellorar tamén a conexión coa senda do Gafos.

A empresa E.C.Casas foi a adxudicataria da obra cun orzamento de 1.258.629,17 euros.
Entre as melloras presentadas pola empresa está a substitución do firme de asfalto por
un lastro de 50x50 que aguantará o tránsito de vehículos, aínda que a rúa quedará de
preferencia peonil.

Fondos FEDER
Polo tanto, a intervención redundará na mellora do desenvolvemento sostible da zona e a
sustentabilidade futura da intervención queda garantida, e contribúe a acadar os
obxectivos previstos no Programa Operativo de Crecemento Sostible FEDER 2014-2020,
e os obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI)
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Máis modelo Pontevedra, coa que o Concello de Pontevedra acadou os fondos do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
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Comeza a instalación do enlousado do Camiño
de Santiago no Gorgullón
✴ Mentres se traballa no remate do soterramento das novas
canalizacións e na praza do final da rúa, iníciase o
acondicionamento do terreo para colocar as primeiras lousas no
cruzamento con Eduardo Pondal.
✴ A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 12 de marzo de 2019. A reforma da rúa Gorgullón entra nesta semana nuna
nova fase de traballos coa colocación da nova pavimentación. A empresa adxudicataria,
E.C.Casas traballa nestes momentos rasanteando o terreo para colocar o primeiro
enlousado no cruzamento coa rúa Eduardo Pondal.
Até o de agora as obras consistiron na substitución de todas as canalizacións soterradas,
traballos que aíndan se suceden cara ao final da rúa, onde tamén se traballa na creación
dunha nova praza e dunha nova entrada ao paseo do río Gafos.
Trátase dun proxecto que estará financiado polos Fondos Europeos de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) a través da estratexia EDUSI aprobada no Concello de Pontevedra,
como mellora do Camiño de Santiago ao seu paso pola cidade, onde tamén se traballou
na Virxe do Camiño e na Ponte do Burgo.
O proxecto da reforma do Gorgullón inclúe:
•

Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen
estacionamentos como nas rúas Michelena ou Peregrina

•

Invértese o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías
transversais quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo
Pondal- e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras.
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•

O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados
entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

•

Renovarase o alumeado con farolas led e redistribuiranse os puntos de
alumeado.

•

Aproveitarase a obra para mellorar e incorporar novos servizos. Está previsto
ampliar a rede de auga potábel, completar o separativo de augas pluviais e
fecais e instalar unha rede eléctrica novas.

Entre os elementos singulares do proxecto están:
•

Crear unha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para
agachar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado
complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.

•

Rúa do Muíño. Quedará completamente peonalizada. Para salvar a pendente
converterase nunha escalinata atravesada por unha rampla para garantir a
accesibilidade.

•

Praza en Eduardo Pondal. Nova zona de estancia con arborado (Gyngkos),
mobiliario e novo pavimento, e creación de bancadas.

•

Praza na cabeceira da avenida da Estación. Cambiará o entronque coa
avenida da Estación que deixa de ser perpendicular para mellorar a
accesibilidade e co fin de mellorar tamén a conexión coa senda do Gafos.

A empresa E.C.Casas foi a adxudicataria da obra cun orzamento de 1.258.629,17 euros e
un prazo de execución de 8 meses. Entre as melloras presentadas pola empresa está a
substitución do firme de asfalto por un lastro de 50x50 que aguantará o tránsito de
vehículos, aínda que a rúa quedará de preferencia peonil.
Fondos FEDER
A intervención redundará na mellora do desenvolvemento sostible da zona e a
sustentabilidade futura da intervención queda garantida, e contribúe a acadar os
obxectivos previstos no Programa Operativo de Crecemento Sostible FEDER 2014-2020,
e os obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI)
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Máis modelo Pontevedra, coa que o Concello de Pontevedra acadou os fondos do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
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Comezan as obras de transformación
da rúa Gorgullón, a entrada na cidade
do Camiño de Santiago
✴ A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
✴ Os traballos comezaron polo entronque con Eduardo Pondal
onde está a principal complicación do proxecto, facer un
aliviadeiro da tubaxe de fecais que une coa praza de Galiza,
cara o colector do Gafos
Pontevedra, 4 de outubro de 2018. Esta mañá comezaron as obras de renovación
integral da rúa Gorgullón, a entrada na cidade do Camiño de Santiago. O alcalde e o
concelleiro de Obras, Demetrio Gómez, visitaron estes primeiros traballos e mantuveron
un encontro cos técnicos municipais e a empresa construtora E.C.Casas para coñecer
como se vai desenvolver a obra.
Trátase dun proxecto que estará financiado polos Fondos Europeos de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) a través da estratexia EDUSI aprobada no Concello de Pontevedra, no
que tamén se inclúe unha segunda obra vinculada ao Camiño de Santiago: a reforma
integral da Ponte do Burgo.
O alcalde lembrou que “é unha obra necesaria porque é unha rúa que está fóra do
modelo de calidade que queremos pór en toda a cidade, por onde entran 80.000
peregrimos ao ano”, tamén lle indicou á empresa que teñan conta das demandas dos
veciños, especialmente no tocante á circulación na rúa cando estea en obras.
Os traballos comezaron polo entronque con Eduardo Pondal porque se trata da parte
máis complicada do proxecto. Hai que achegarse á tubaxe de fecais, situada a 6 metros
de profundidade, que levará un aliviadeiro, de tal modo que no caso de que nalgún
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momento entre en carga a tubería que pasa pola avenida de Galicia, poderá ter saída
polo Gorgullón cara o novo colector do Gafos, que ten capacidade para recoller esas
fecais.
O proxecto da reforma do Gorgullón inclúe:
•

Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen
estacionamentos como nas rúas Michelena ou Peregrina

•

Invértese o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías
transversais quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo
Pondal- e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras.

•

O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados
entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

•

Renovarase o alumeado con farolas led e redistribuiranse os puntos de
alumeado.

•

Aproveitarase a obra para mellorar e incorporar novos servizos. Está previsto
ampliar a rede de auga potábel, completar o separativo de augas pluviais e
fecais e instalar unha rede eléctrica novas.

Entre os elementos singulares do proxecto están:
•

Crear unha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para
agachar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado
complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.

•

Rúa do Muíño. Quedará completamente peonalizada. Para salvar a pendente
converterase nunha escalinata atravesada por unha rampla para garantir a
accesibilidade.

•

Praza en Eduardo Pondal. Nova zona de estancia con arborado (Gyngkos),
mobiliario e novo pavimento. Substitúese o muro actual contra O Gorgullón
por bancadas.
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•

Praza na cabeceira da avenida da Estación. Cambiará o entronque coa
avenida da Estación que deixa de ser perpendicular para mellorar a
accesibilidade e co fin de mellorar tamén a conexión coa senda do Gafos.

A obra está executada pola empresa E.C.Casas cun orzamento de 1.258.629,17 euros e
un prazo de execución de 8 meses. Entre as melloras presentadas pola empresa está a
substitución do firme de asfalto por un lastro de 50x50 que aguantará o tránsito de
vehículos, aínda que a rúa quedará de preferencia peonil.
Esta obra únese á xa iniciada da Virxe do Camiño, e a próxima reforma da Ponte do
Burgo que se atopa en fase de contratación, estudando os proxectos por parte dos
técnicos municipais.
Fondos FEDER
A intervención redundará na mellora do desenvolvemento sostible da zona e a
sustentabilidade futura da intervención queda garantida, e contribúe a acadar os
obxectivos previstos no Programa Operativo de Crecemento Sostible FEDER 2014-2020,
e os obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI)
Máis modelo Pontevedra, coa que o Concello de Pontevedra acadou os fondos do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Concello de Pontevedra
986 804 300 | Ext. 7109
comunicacion2@pontevedra.eu

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:KIEQ28IUV2Z6J0UX

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

Adxudicada á empresa pontevedresa EC Casas a
obra de reurbanización do Gorgullón
✴ Presentou unha oferta de 1.258.629,17 euros e asume dúas
melloras: acondicionamento do entronque coa rúa Estación e
mellora do pavimento da banda central da rúa
✴ Os traballos comezarán nun mes pois queda presentar o plan de
seguridade e saúde laboral e de tratamento de resíduos
✴ A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Pontevedra, 29 de agosto. A Xunta de Goberno local ven de adxudicar a obra de
reurbanización do Gorgullón á empresa pontevedresa Construcciones EC Casas SL por
un importe de 1.258.629,17 euros. Falamos dunha actuación financiada con cargos aos
Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER) concedidos á Estratexia de
Desenvolvemento Urbano Sostible e Integral (EDUSI) de Pontevedra.
Ademais EC Casas asume as melloras formuladas polo Concello de Pontevedra na
convocatoria do concurso: o acondicionamento do entronque coa rúa Estación, valorada
en 90.000 euros e a mellora do pavimento da banda central da rúa, valorada en case
50.000 euros.
O concelleiro de Obras e Mobilidade, Demetrio Gómez subliñou, á hora de dar conta da
adxudicación, o feito de que sexa unha empresa pontevedresa a gañadora do concurso,
así como que o sexan tamén as dúas seguintes clasificadas o que amosa que “hai un
tecido empresarial nesta cidade que sabe facer as cousas e que sabe facelo ben”.
Demetrio Gómez explica que adxudicado o proxecto queda “asinar o contrato, que
presenten o plan de seguridade e saúde laboral e de tratamento dos residuos que precisa
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dunha avaliación externa ao Concello”. Falamos da recta final dunha tramitación
administrativa que leva ao concelleiro de Obras a non poder precisar con exactitude a
data de inicio dos traballos pero que “será antes dun mes”. Por diante oito meses de
traballo que, se non hai imprevistos, permitirá contar co renovado Gorgullón na próxima
primavera.
A rúa Gorgullón é a entrada á cidade do Camiño Portugués a Santiago polo sur e a súa
reurbanización contribuirá a poñelo en valor. Ademais a obra contribuirá a mellorar de
xeito substancial unha das arterias do barrio que, hoxe en día, non é máis que “a parte de
atrás da avenida Eduardo Pondal”.
A reurbanización da rúa Gorgullón -rúa que forma parte do tramo urbano do Camiño
Portugués a Santiago- redundará na mellora do desenvolvemento sostible da zona.
Ademais, contribúe a acadar os obxectivos previstos no Programa Operativo de
crecemento sostible FEDER 2014-2020 e os obxectivos da Estratexia EDUSI Máis
modelo Pontevedra, coa que o Concello de Pontevedra acadou os fondos do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Craves do proxecto de reforma do Gorgullón

• Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen estacionamentos
como nas rúas Michelena ou Peregrina

• Inverterase o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías transversais
quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo Pondal- e
peonalizarase a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras

• O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados entre
calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

• Renovarase a iluminación con farolas led e redistribuiranse os puntos de alumeado.
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• Vaise a aproveitar a obra para mellorar e incorporar novos servizos. Está previsto
ampliar a rede de auga potábel, completar o separativo de augas pluviais e fecais e
instalar unha rede eléctrica novas.
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A Mesa de Contratación do Concello propón a
adxudicación da obra de reurbanización do
Gorgullón á empresa EC Casas
✴ A empresa presentou unha oferta 1.258.629,17 euros e asume
como complemento: o acondicionamento do entronque coa rúa
Estación e a mellora do pavimento da banda central da rúa
✴ A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
✴ A empresa pontevedresa competiu con outras trece polo
proxecto

Pontevedra, 23 de agosto de 2018. A Mesa de Contratación do Concello propón a
adxudicación da obra de reurbanización da rúa Gorgullón á empresa Construcciones EC
Casas SL, unha actuación financiada con cargos aos Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) concedidos á Estratexia de Desenvolvemento
Urbano Sostible e Integral (EDUSI) de Pontevedra.
EC Casas se posicionou en primeiro lugar do concurso, fronte a outras trece firmas,
cunha oferta económica de 1.258.629,17 euros.
Ademais a empresa pontevedresa asume as melloras formuladas polo Concello na
convocatoria do concurso: o acondicionamento do entronque coa rúa Estación, valorada
en 90.000 euros e a mellora do pavimento da banda central da rúa, valorada en case
50.000 euros.
A proposta da Mesa de Contratación pasará á Xunta de Goberno local para a aprobación
da adxudicación. O Concello prestende comezar as obras co inicio do mes de
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setembro porque así haberá unha coincidencia grande no tempo coa reurbanización da
rúa Virxe do Camiño que está en marcha e deste xeito a veciñanza sofrerá menos tempo
as molestias derivadas das obras.
A reurbanización da rúa Gorgullón -rúa que forma parte do tramo urbano do Camiño
Portugués a Santiago- redundará na mellora do desenvolvemento sostible da zona.
Ademais, contribúe a acadar os obxectivos previstos no Programa Operativo de
crecemento sostible FEDER 2014-2020 e os obxectivos da Estratexia EDUSI Máis
modelo Pontevedra, coa que o Concello de Pontevedra acadou os fondos do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
Craves do proxecto de reforma da rúa O Gorgullon
- Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen estacionamentos
como nas rúas Michelena ou Peregrina
- Inverterase o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías transversais
quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo Pondal- e peonalizarase
a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras
- O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados entre
calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.
- Renovarase a iluminación con farolas led e redistribuiranse os puntos de alumeado.
- Vaise a aproveitar a obra para mellorar e incorporar novos servizos. Está previsto
ampliar a rede de auga potábel, completar o separativo de augas pluviais e fecais e
instalar unha rede eléctrica novas.
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A Mesa de Contratación avalía as 14 ofertas
presentadas á reurbanización do Gorgullón e pide
aclaracións por unha baixa temeraria
✴ As ofertas económicas van desde 1.209.800 euros de Oresa (a
máis barata) até 1.445.600 euros de Prace (a máis cara)
✴ EC Casas é a empresa mellor colocada- para a adxudicación
✴ Todas as firmas asumiron nas súas ofertas as melloras
formuladas polo Concello
✴ A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Pontevedra, 9 de agosto de 2019. A Mesa de Contratación do Concello para o proxecto
de reurbanización do Gorgullón reuniuse esta maña para avaliar e valorar as 14 ofertas
presentadas. A obra está finan
ciada con cargos aos Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
concedidos á Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integral (EDUSI) de
Pontevedra.
O concelleiro de Economía e responsable de Contratación, Raimundo González informou
sobre a xuntanza da Mesa na que se viu a valoración do sobre B (proxecto de
organización, cuestións relativas á accesibilidade, a seguridade, etc..) e se abriu a oferta
económica. “Non procedemos a propoñer a ningunha empresa porque a proposta
puntuada en quinto lugar entrou en baixa temeraria, por tanto temos que pedirlle que a
xustifique” subliñou Raimundo González.

Concello de Pontevedra
986 804 300 | Ext. 7109
comunicacion2@pontevedra.eu

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:KIEQ28IUV2Z6J0UX

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

Entre as 14 propostas postas enriba da Mesa, a oferta máis barata é a de Obras,
Reformas e Saneamentos SL Oresa, 1.209.831,83 euros e a máis cara a presentada pola
UTE Prace-Excavaciones y Transportes Manuel Rodríguez SL, de 1.445.581,99 euros. O
prezo de saída era de 1.554.055,03 euros.
Feita a avaliación do sobre B e mais da oferta económica a empresa mellor colocada é
EC Casas SL cunha oferta de 1.258.629,17 euros, seguida de COVSA (1.271.994,05), a
UTE Ediserpo- Ogmios e Explotacións Medioambientais, (1.274.362,32 ).
González Carballo informou que todas as empresas ademais de facer a oferta económica
correspondente se comprometeron a facer as melloras formuladas polo Concello na
convocatoria do concurso: o acondicionamento do entronque coa rúa da estación de
autobuses, valorada en 90.000 euros e a mellora do pavimento da banda central da rúa,
valorado en case 50.000 euros.
O Goberno local agarda que antes de final de mes xa esté xustificada a baixa, reunida de
novo a Mesa para poder facer a proposta de que vaia a Xunta de goberno a aprobación
da adxudicación e poder comezar a obra no mes de setembro.
Temos especial interés en que as obras comecen no mes de setembro porque hai unha
coincidencia bastante grande no tempo coas de Virxe do Camiño e asi os veciños
sofrirán durante menos tempo as molestias derivadas das obras.
A reurbanización da rúa Gorgullón -rúa que forma parte do tramo urbano do Camiño
Portugués a Santiago- redundará na mellora do desenvolvemento sostible da zona.
Ademais, contribúe a acadar os obxectivos previstos no Programa Operativo de
crecemento sostible FEDER 2014-2020 e os obxectivos da Estratexia EDUSI Máis
modelo Pontevedra, coa que o Concello de Pontevedra acadou os fondos do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Craves do proxecto de reforma da rúa O Gorgullon
- Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen estacionamentos
como nas rúas Michelena ou Peregrina
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- Invérterase o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías transversais
quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo Pondal- e peonalizarase
a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras
- O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados entre
calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.
- Renovarase o alumeado con farolas led e redistribuiranse os puntos de alumeado.
- Vaise a aproveitar a obra para mellorar e incorporar novos servizos. Está previsto
ampliar a rede de auga potábel, completar o separativo de augas pluviais e fecais e
instalar unha rede eléctrica novas.
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Catorce empresas presentan oferta para reformar
a rúa do Gorgullón
• É unha obra que estará financiada cos Fondos Europeos de
Desenvolvemento Rexional (FEDER).
• Todo o proxecto ten un custe de 1,5 millóns de euros e permitirá
mellorar a entrada do Camiño de Santiago na cidade.
A Mesa de Contratación do Concello de Pontevedra reuniuse esta mañá para iniciar o
proceso de adxudicación da reforma da rúa Gorgullón por valor de 1.554.055,03 euros.
Esta obra estará financiada con cargo aos Fondos Europeos de Desenvolvemento
Rexional (FEDER).
As empresas que se presentaron a este proceso de licitación son:
1. Construcciones Fechi
2. Coviastec
3. 03 - Manuel Novoa Castro
4. Elsamex
5. Xestión ambiental de contratas
6. PRACE - Excavaciones Manuel Rodríguez
7. Oresa
8. Explotacións medioambientais S.L.
9. OVISA
10. COVSA
11. E.C. Casas
12. Naturgalia - SYR AMG
13. Nexia
14. Ediserpo - Ogmios
O propósito da intervención na rúa Gorgullón, é pór en valor o Camiño de Santiago ao
seu paso pola cidade A actuación prevista cumpre unha dobre función: estender a
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calidade ao borde da cidade o que redunda na calidade de vida da veciñanza e difundir o
modelo Pontevedra xa que O Gorgullón serve de entrada aos camiñantes da ruta
xacobea portuguesa.
O proxecto da reforma do Gorgullón inclúe:
•

Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen
estacionamentos como nas rúas Michelena ou Peregrina

•

Invértese o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías
transversais quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo
Pondal- e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras.

•

O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados
entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

•

Renovarase o alumeado con farolas led e redistribuiranse os puntos de
alumeado.

•

Aproveitarase a obra para mellorar e incorporar novos servizos. Está previsto
ampliar a rede de auga potábel, completar o separativo de augas pluviais e
fecais e instalar unha rede eléctrica novas.

Entre os elementos singulares do proxecto están:
•

Crear unha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para
agachar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado
complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.

•

Rúa do Muíño. Quedará completamente peonalizada. Para salvar a pendente
converterase nunha escalinata atravesada por unha rampla para garantir a
accesibilidade.

•

Praza en Eduardo Pondal. Nova zona de estancia con arborado (Gyngkos),
mobiliario e novo pavimento. Substitúese o muro actual contra O Gorgullón
por bancadas.

•

Praza na cabeceira da avenida da Estación. Cambiará o entronque coa
avenida da Estación que deixa de ser perpendicular para mellorar a
accesibilidade e co fin de mellorar tamén a conexión coa senda do Gafos.

En definitiva, a operación proposta consiste en acondicionar o Gorgullón para convertila
nunha vía de uso prioritario peonil e en plataforma única. Eliminaranse os pavimentos
actuais, poranse outros novos na plataforma única, renovaranse todos os servizos, e
instalarase novas luminarias, arborado e o mobiliario necesario. Tamén reducirá a
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circulación motora e mellorarase a accesbilidade nunha rúa bastante deteriorada e con
moitos sobreanchos.
Polo tanto, esta operación redundará na mellora do desenvolvemento sostible da zona.
Ademais, contribúe a acadar os obxectivos previstos no Programa Operativo de
crecemento sostible FEDER 2014-2020 e os obxectivos da Estratexia DUSI Máis modelo
Pontevedra.
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4 de xullo de 2017

Asemblea veciñal para presentar
o proxecto do Gorgullón
O Concello de Pontevedra celebra este xoves, 6 de xullo, ás 20.30 horas unha asemblea
aberta a toda a cidadanía no Local Social do Gorgullón para presentar o proxecto de
reforma da rúa. En nome do Concello, estará o concelleiro delegado de Obras, Demetrio
Gómez que será o encargado de expor a reforma do Concello.
Cabe lembrar que o proxecto ten un custe de licitación de máis 1,5 millóns de euros e ten
por obxecto mellorar a imaxe da entrada do Camiño de Santiago na cidade, ademais de
estender a esta parte da trama urbana os estándares de calidade de vida doutros barrios
de Pontevedra.
O proxecto do Gorgullón contempla plataforma única con tránsito restrinxido á veciñanza
e os servizos, ao igual que Michelena ou Peregrina; invértese o sentido de circulación pasará a ser sur-norte; as rúas Moa e Travesía Eduardo Pondal serán de subida cara
Eduardo Pondal, e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a empinada pendente con
escaleiras; o Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados
entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico; renovarase
o alumeado con farois led e redistribuiranse os puntos de alumeado; aproveitarase a obra
para mellorar e incorporar novos servizos como a rede de auga potábel, completarase o
separativo de augas pluviais e fecais e instalarase unha rede eléctrica nova.

Saúdos ;-))
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16 de xuño de 2017

Presentada á directiva da asociación de
veciños Eduardo Pondal o proxecto de
reforma do Gorgullón
+ Darase a coñecer nunha asamblea aberta a toda a veciñanza o próximo 6 de xullo
O concelleiro de Obras e Mobilidade, Demetrio Gómez, reuniuse coa directiva da
asociación de veciños Eduardo Pondal co fin de darlles a coñecer o proxecto de reforma
do Gorgullón que estenderá o modelo Pontevedra ao acceso máis urbano do Camiño
Portugués a Santiago.
Até o local do Gorgullón achegáranse tamén un grupo de veciños e veciñas da rúa para
saber máis do proxecto coa idea errada de que era unha convocatoria xeral polo que o
concelleiro Demetrio Gómez mantivo con eles unha conversa previa e anuncioulles a
próxima convocatoria da asemblea. Aproveitaron o encontro para facer un primer
intercambio de pareceres.
Na reunión cos portavoces da asociación Eduardo Pondal acordouse convocar para o
próximo 6 de xullo unha asemblea aberta a toda a veciñanza co fin de que coñezan ao
detalle a proxecto elaborado polo Concello, dar resposta ás dúbidas que formulen e
recoller suxestións. Será anunciada en tempo e forma.
A directiva da asociación Eduardo Pondal coñeceu e acolleu dun xeito positivo a
proxectada reforma do Gorgullón, segundo indicou o concelleiro de Obras e Mobilidade
quen aclarou dúbidas e debateu suxestións formuladas.

Saúdos ;-))
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8 de xuño de 2017

A reforma do Gorgullón estende o modelo
urbano ao acceso máis urbano do
Camiño Portugués
+ Terá plataforma única e a ruta xacobea estará sinalizada cunha cor e pavimento
diferenciados
+ Unha pantalla vexetal agochará as traseiras dos edificios de Eduardo Pondal
+ Remodelarase o entronque na cabeceira da avenida da Estación e a praza de entrada
na rúa
+ As vías transversais Moa e Travesía Eduardo Pondal quedarán en dirección Eduardo
Pondal
+ Peonalízase a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras e unha rampla
+ O proxecto ten un custe de arredor de 1,5 millóns de euros
Recuperar e pór en valor o Camiño de Santiago ao seu paso pola cidade é un obxectivo
do Goberno local, lembrou hoxe o concelleiro de Obras e Mobilidade, Dametrio Gómez,
durante a presentación do proxecto de reforma da rúa Gorgullón que está enriba da
mesa. Neste momento, engadiu, está a ser avaliado polos técnicos municipais antes de lle
dar o visto bo definitivo e envialo e contratación. Ademais o proxecto será presentado a
asociación de veciños Eduardo Pondal o próximo xoves, 15 de xuño. ás 20.30 horas no
local social do Gorgullón.
O custe da reforma proxectada para esta rúa -o acceso mais urbano do Camiño
Portugués- é de 1.554.055,03. Ë unha obra que podería encaixar nos Fondos FEDEREstratexia DUSI, apuntou Demetrio Gómez quen agarda que “dea comezo neste ano”.A hora de deseñar a reforma do Gorgullón atopáronse cunha serie de dificultades
derivadas das características da rúa, pois unha marxe son as traseiras dos edificios de
Eduardo Pondal nas que están as entradas de garaxe e a outra ten unha marxe quebrada
pola falta de edificacións nalgúns tramos.
A actuación prevista, subliña o concelleiro Demetrio Gómez, cumpre unha dobre función:
estender a calidade ao borde da cidade o que redunda na calidade de vida da veciñanza
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e difundir o modelo Pontevedra xa que O Gorgullón serve de entrada aos camiñantes da
ruta xacobea portuguesa.
Características do “novo” Gorgullón:
- Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen estacionamentos
como nas rúas Michelena ou Peregrina
- Invértese o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías transversais
quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo Pondal- e peonalízase a
rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras.
- O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados entre
calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.
- Renovarase o alumeado con farolas led e redistribuiranse os puntos de alumeado.
- Aproveitarase a obra para mellorar e incorporar novos servizos como, por exemplo
ampliarase a rede de auga potábel, completarase o separativo de augas pluviais e fecais
e instalarase unha rede eléctrica novas.
O concelleiro de Obras e Mobilidade sinalou varios elementos singulares no proxecto de
reforma da rúa Gorgullón
- Crearase unha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para agachar as
traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado complétase con Gyngko
bilobas na praza da entrada.
- Rúa do Muíño. Quedará completamente peonalizada. Para salvar a pendente
converterase nunha escalinata atravesada por unha rampla para garantir a accesibilidade.
- Praza en Eduardo Pondal. Nova zona de estancia con arborado (Gyngkos), mobiliario e
novo pavimento. Substitúese o muro actual contra O Gorgullón por bancadas.
- Praza na cabeceira da avenida da Estación. Cambiará o entronque coa Avda da
Estación que deixa de ser perpendicular para mellorar a accesibilidade e co fin de
mellorar tamén a conexión coa senda do Gafos.
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25 de febreiro de 2021

Alta participación veciñal na asamblea
para coñecer o proxecto de reforma de
Rosalía de Castro
‣ A convocatoria reuniu a 76 persoas, a través da plataforma
zoom, que acolleron moi favorablemente o proxecto por dar
solución ás necesidades actuais e mellorar a zona no seu
conxunto
‣ A reforma contempla un só carril de circulación, o
acondicionamento do acceso á Casa do Mar, a creación de
zonas verdes e un novo aparcadoiro de borde debaixo da
ponte da autoestrada
O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, explicou onte na asamblea en liña coa
veciñanza da rúa Rosalía de Castro que todas as achegas que vaian xurdindo ao
respecto da reforma do segundo treito desta rúa serán canalizadas a través da Asociación
Mollavao Si. Na asamblea, que reuniu a 76 persoas e se desenvolveu nun clima cordial e
colaborativo, o concelleiro dedicou máis de unha hora a responder as dúbidas que ían
xurdindo en relación aos cambios que se introducirán na zona con esta actuación.
As principais preguntas estaban relacionadas coa renovación de servizos básicos, a
canalización de pluviais na área máis próxima á ponte da autoestrada e o soterramento
das liñas de telecomunicación, por tratarse de preocupacións localizadas actualmente
neste vial. Tamén espertou un interese salientable a disposición dos equipamentos (pistas
deportivas e aparcadoiro de bordo) que se prevén debaixo da ponte da autoestrada,
aínda que Demetrio Gómez xa aclarou que neste punto o proxecto recolle a proposta
máis acaída para que ningún trámite con outras entidades, como por exemplo Audasa,
retrase o proceso administrativo.
Outras dúas cuestións que tamén centraron boa parte das intervencións foron a
distribución dos usos do espazo público e os fluxos de circulación de vehículos, así como
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posibles actuacións de acondicionamento noutras rúas da área que, en principio, non
serán incluídas neste proxecto por motivos orzamentarios.
Convén lembrar que esta reforma do segundo treito da rúa Rosalía de Castro, cuxo
orzamento ascende a 1.792.586 euros, ten por obxectivo mudar o carácter de estrada
deste vial para convertelo nunha rúa cos mesmos estándares de calidade urbana que as
demais rúas do centro da cidade. Entre as principais características destacan que a rúa
terá un único carril de circulación (de saída da cidade), as beirarrúas levarán un
tratamento de formigón similar ao utilizado na rúa Arzobispo Malvar ou na zona da ponte
do Burgo que conecta coa avenida da Coruña, renovarase todo o alumeado e o
mobiliario, e crearanse dúas áreas de estancia, unha diante diante do colexio Salvador
Moreno e outra no entronque da rúa Rosalía de Castro coas rúas Licenciado Molina e
Benito Vicetto. Ademais, dentro deste proxecto de reforma inclúese a reordenación da rúa
Simón Bolívar ata a Casa do Mar e está previsto un tratamento específico para a zona
situada debaixo da autoestrada, onde a área máis próxima a Rosalía de Castro se
convertirá nunha zona verde que desembocará nun novo aparcadoiro de borde, situado
onde está actualmente o parque de educación vial.

Saúdos ;-)
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17 de febreiro de 2021

Convocada a asamblea en liña para que a
veciñanza coñeza a reforma de Rosalía de
Castro
‣ A xuntanza terá lugar o vindeiro mércores ás 20h e para
participar será necesario inscribirse no formulario da web
apuntate.pontevedra.ga
‣ O proxecto de reforma contempla un só carril de circulación, o
acondicionamento do acceso á Casa do Mar, e a creación de
zonas verdes e dun novo aparcadoiro de borde debaixo da
ponte da autoestrada
A Concellaría de Obras Urbanas, que xestinona Demetrio Gómez, continúa coas
xuntanzas veciñais para dar a coñecer os proxectos de reforma urbana previstos para os
vindeiros meses. Tras a primeira xuntanza veciñal en liña que tivo lugar a semana pasada
para dar a coñecer a reforma da rúa da Santiña, a seguinte cita virtual terá lugar a
vindeira semana e será coa veciñanza da contorna da rúa Rosalía de Castro. Así,
continúase co proceso de participación veciñal para poñer en común os principais
aspectos da intervención, adaptando a convocatoria ás limitacións derivadas da situación
sanitaria por mor da pandemia.
A asemblea terá lugar o mércores 24 de febreiro ás 20h e as persoas interesadas deben
inscribirse previamente a través do formulario que se habilitará a partires deste venres no
sitio web apuntate.pontevedra.gal. As persoas inscritas recibirán unha ligazón para unirse
á reunión virtual.
O proxecto básico de reforma do segundo treito da rúa Rosalía de Castro, cuxo
orzamento ascende a 1.792.586 euros, ten por obxectivo mudar o carácter de estrada
deste vial para convertelo nunha rúa cos mesmos estándares de calidade urbana que as
demais rúas do centro da cidade. Entre as principais características destacan que a rúa
terá un único carril de circulación (de saída da cidade), as beirarrúas levarán un
tratamento de formigón similar ao utilizado na rúa Arzobispo Malvar ou na zona da ponte
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do Burgo que conecta coa avenida da Coruña, renovarase todo o alumeado e o
mobiliario, e crearanse dúas áreas de estancia, unha diante diante do colexio Salvador
Moreno e outra no entronque da rúa Rosalía de Castro coas rúas Licenciado Molina e
Benito Vicetto. Ademais, dentro deste proxecto de reforma inclúese a reordenación da rúa
Simón Bolívar ata a Casa do Mar e está previsto un tratamento específico para a zona
situada debaixo da autoestrada, onde a área máis próxima a Rosalía de Castro se
convertirá nunha zona verde que desembocará nun novo aparcadoiro de borde, situado
onde está actualmente o parque de educación vial.

Saúdos ;-)
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3 de febreiro de 2021

'Mollavao Si' coñece o proxecto de
reforma do segundo treito da rúa Rosalía
de Castro
O concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, e o presidente de 'Mollavao Si', Juan
Saenz-Diez Malvar, mantiveron onte unha xuntanza en liña para poñer en común os
principais aspectos do proxecto básico de reforma do segundo treiro da rúa Rosalía de
Castro. Convén lembrar que con este proxecto esta rúa pasará a ter un só carril de
circulación, incluirá zonas verdes e unha praza, renovarase o mobiliario e o alumeado,
reordenarase o acceso á Casa do Mar e crearase un novo aparcadoiro de borde debaixo
da ponte da autoestrada.
Na reunión, que se desenvolveu nun ambiente de cordialidade, desde 'Mollavao Si'
trasladaron algunhas achegas ao proxecto relativas a mellorar a accesibilidade na zona
situada debaixo da autoestrada. Neste sentido, solicitaron que a zona verde prevista nese
punto se eleve ata o nivel da rúa Rosalía de Castro e que na marxe de enfronte se amplíe
a largura das beirarrúas cubrindo o regato que hai a carón. A este respecto, Demetrio
Gómez recolleu a suxestión, que será estudada polos técnicos municipais.
Doutra banda, Juan Saenz-Diez Malvar tamén solicitou que se inclúa neste proxecto a
reforma de todas as rúas perpendiculares a Rosalía de Castro. Neste apartado, o
concelleiro de Obras lembroulles que xa está prevista a reordenación da rúa Simón
Bolívar ata a Casa do Mar e que neste proxecto, en principio, non se contemplan
actuacións adicionais.

Saúdos ;-)
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29 de xaneiro de 2021

A rúa Rosalía de Castro cambiará por
completo a súa fisonomía e incluirá zonas
verdes e unha praza
‣ O proxecto básico de reforma do segundo treito desta rúa
ascende a preto de 1,8 millóns de euros
‣ Terá un só carril de circulación, renovarase o mobiliario e o
alumeado, reordenarase o acceso á Casa do Mar e crearase
un novo aparcadoiro de borde debaixo da ponte da
autoestrada
"A reforma do segundo treito da rúa Rosalía de Castro enmárcase dentro desa revolución
que vai acontecer no barrio de Mollavao" asegurou esta mañá o concelleiro de Obras
Urbanas, Demetrio Gómez, durante a presentación do proxecto básico da reforma. Dentro
desa revolución, o concelleiro citou a obra do paseo peonil cara a Marín, actualmente en
execución, e a construción do vial de conexión entre a rúa Rosalía de Castro e a avenida
de Marín, que está en tramitación, así como "unha serie de tramitacións urbanísticas que
lle van dar un novo porte a esta zona de Pontevedra".
O orzamento do proxecto básico de reforma do segundo treito de Rosalía de Castro
ascende a 1.792.586 euros e mudará o carácter de estrada deste vial para convertelo, en
palabras de Demetrio Gómez "nunha rúa coas mesmas características de calidade
urbana que no resto da cidade e, ademais, cun tratamento de rúa con prestancia e con
forza".
O concelleiro explicou que á hora de deseñar esta reforma "escollemos solucións que xa
se utilizaron en zonas máis nobles da cidade". Neste sentido salientou o tratamento de
formigón que se lle dará ás novas beirarrúas, e que será similar ao utilizado na rúa
Arzobispo Malvar ou na zona da ponte do Burgo que conecta coa avenida da Coruña.
Demetrio Gómez explicou que se trata dun tratamento que funciona ben en relación co
asfalto que levará o único carril da rúa, e que será un carril de circulación de saída da
cidade. Ademais, tamén está prevista a renovación completa de todo o alumeado e do
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mobiliario, e a creación de dúas áreas de estancia que cortarán a zona máis ampla de
paso do vial. A primeira área de estancia ubicarase diante do colexio Salvador Moreno,
dándolle protagonismo ás entradas e saídas do alumnado fronte á circulación rodada. A
segunda será a creación dunha praza, cunha pequena zona verde, no entronque da rúa
Rosalía de Castro coas rúas Licenciado Molina e Benito Vicetto, onde desaparecerá o
carril de circulación e todo o pavimento será de granito. Ademais, dentro deste proxecto
de reforma inclúese a reordenación da rúa Simón Bolívar ata a Casa do Mar. Por último,
tamén está previsto un tratamento específico para a zona situada debaixo da autoestrada,
onde a área máis próxima a Rosalía de Castro se convertirá nunha zona verde que
desembocará nun novo aparcadoiro de borde, situado onde está actualmente o parque de
educación vial.
As obras de reforma desta rúa non poderán executarse ata que rematen as do novo vial
que conectará Rosalía de Castro coa avenida de Marín, polo que a intención do
departamento de Obras Urbanas é avanzar todo o posible na licitación para "poder
comezar a executala ao día seguinte de rematar o novo vial".

Saúdos ;-)
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22 de novembro de 2017

O Concello resolverá problemas
de accesibilidade en Mollavao
‣ O concelleiro de Obras reuniuse cunha representación de
veciños para informarlles deste proxecto que poderá comezar
nos vindeiros días.
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‣ Mentres se tramita o proxecto integral de reforma da rúa
Rosalía de Castro, Demetrio Gómez manifestou que está
disposto a estudar e resolver outras demandas de fóra da rúa
principal.
O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez mantivo esta tarde unha reunión cunha
representación veciñal do barrio de Mollavao sobre o estado de tramitación dos proxectos
que o Concello quere impulsar nesta zona. Demetrio Gómez explicoulle que o plan de
reforma integral da rúa segue o seu curso, logo de presentar o anteproxecto, e mentres o
Concello traballa en resolver problemas urxentes, vinculados á accesibilidade para
garantir a mobilidade de todos os veciños do barrio até que non se poida executar a
reforma definitiva.
Indicoulles que é probábel que a vindeira semana comecen os traballos para realizar un
circuíto accesíbel no barrio actuando nas dúas beirarrúas. O concelleiro presentoulles a
proposta coa que se amosaron dacordo os veciños, que apuntaron varias suxestións que
se incorporarán ao proxecto.
Ao mesmo tempo, falaron doutras necesidades do barrio, fóra da rúa Rosalía de Castro,
que o Concello está disposto a estudar e ir abordando ao mesmo tempo que se proxecta
e actúa na rúa principal. De feito, o concelleiro comprometeuse a ir ao barrio a ver estas
outras necesidades para seguir avanzando na mellora de Mollavao.

Saúdos ;-))
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