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De novo estamos ás portas dun

Ano Santo compostelán e a ci-

dade prepárase para recibir millei-

ros de visitantes. A experiencia

acumulada desde o Xacobeo 93,

pasando pola celebración da Ci-

dade Europea da Cultura de 2000,

avala a nosa experiencia para en-

frontar un ano no que a nosa ci-

dade, como Capital de Galicia,

como depositaria dun gran Patri-

monio da Humanidade, como

meta de todos os Camiños e, polo

mesmo, como imaxe internacional

da nosa comunidade, vai estar no

obxectivo do todo o mundo. 

O Goberno municipal ten a

responsabilidade de colaborar co

éxito do Xacobeo 2010, tanto na

parte das programacións realiza-

das pola Xunta e a Igrexa como

nos aspectos propios do Concello.

O traballo conxunto, como nas

convocatorias anteriores, partindo

do consenso e as boas relacións

institucionais existentes, xerará im-

portantes beneficios para todos os

composteláns, nun momento no

que a pantasma da crise econó-

mica internacional ameaza todos

os sectores. Pero os beneficios non

deberán ser só económicos e aspi-

ramos a que tamén sexan sociais,

culturais e acheguen maior cali-

dade de vida.

Os composteláns temos moti-

vos abondos para presumir de

Compostela e debemos facelo con-

tribuíndo co esforzo de todos os

barrios de xeito colectivo e de to-

dos os veciños de modo individual.

Porque tamén, presumir de cidade,

contribúe a mellorar a convivencia. 

Xosé A. Sánchez Bugallo
Alcalde de Santiago de Compostela

Presumir de Compostela
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P.- As novas competencias non

a collen por sorpresa porque

vostede é unha persoa

historicamente moi vinculada 

á participación cidadá…

R.- Tanto pola formación reci-

bida como pola traxectoria la-

boral e asociativa sempre me

sentín moi vinculada ao feito

participativo. Elixín estudiar psi-

coloxía porque o mundo inte-

rior das persoas me parece

fascinante, logo a especializa-

ción en psicoloxía social permi-

tiume, ademais, coñecer a

interrelación entre a persoa 

e a sociedade na que vive. Ser

co-fundadora e presidenta de

Mulleres Progresistas “ALBA”

durante moitos anos levoume a

mentos de acción. A cidade

evolucionou dun xeito moi po-

sitivo nos últimos anos, tanto

na creación de novos polígo-

nos de vivendas, zonas verdes,

equipamentos públicos ou viei-

ros de comunicación. Podemos

dicir que unha nova cidade

está espertando, unha cidade

que camiña segura cara ao fu-

turo, mantendo con orgullo o

seu patrimonio histórico, pero

segura do seu progreso, unha

cidade tamén máis madura no

seu tecido asociativo, con cida-

dáns desexosos de ser axentes

activos deste progreso. Unha

cidade que participa, mellora

inevitablemente a súa calidade

de vida.

P.- Acaba de aterrar vostede 

na Concellaría de Participación

Cidadá, que tal o cambio?

R.- Os cambios en política hai

que entendelos sempre como

novas oportunidades, nunca

como atrancos. Neste sentido,

o feito de que se creara unha

nova Concellaría centrada na

participación cidadá por pri-

meira vez na historia deste

Concello, pon de relevancia un

proxecto de cidade que aposta

pola participación dos veciños.

Cremos no potencial dos nosos

cidadáns e cidadás e no seu ar-

ticulado asociativo co que xa

levamos anos traballando,

agora é o momento de facili-

tarlles novos espazos e instru-

“Cremos no potencial
dos nosos cidadáns”
Guadalupe Rodríguez Silva ponse á fronte da área de Participa-
ción Cidadá estreando a un tempo nova Concellaría e flamante
sede na Casa das Asociacións. Defensora acérrima da participa-
ción dos veciños na toma de decisións municipais, encara esta
nova etapa con moito entusiasmo e avalada por unha longa tra-
xectoria no eido asociativo. O seu proxecto máis inmediato: poñer
á disposición dos veciños todos os espazos da casa de Cornes.

“O movemento
veciñal e 
asociativo 
está preparado 
para asumir 
novos retos 
e construír 
cidade”.
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Entrevista

P.- Cales son os seus proxectos

concretos máis inmediatos?

R.- Daremos a coñecer xa a

nova programación na que

terán cabida desde novos espa-

zos para a formación e infor-

mación asociativa, a apertura

dun portal dixital de asocia-

cións, servizos de asesora-

mento, atención ás demandas

cidadás, colaboración nos di-

versos plans de acción munici-

pal, xestión de recursos e

espazos para as asociacións,

programas de saúde e tempo

libre, actos de participación ci-

dadá, encontros, etc, todo den-

tro dun marco moi aberto ás

iniciativas cidadás.

resposta ás reivindicacións e

iniciativas cidadás. Unha Con-

cellaría de Participación debe

ser unha fiestra aberta entre o

Concello e os cidadáns. O mo-

vemento veciñal e asociativo

está preparado para asumir

novos retos e construír cidade.

P.- Como ten pensado planificar

a actividade desta área?

R.- Contamos cun magnifico

edificio que é a Casa das Aso-

ciacións como sede da Conce-

llaría, un edificio con historia xa

que foi a antiga estación de fe-

rrocarril de Santiago. A crea-

ción deste espazo permitiranos

planificar accións moi directas

cara ás asociacións tanto no

que respecta a préstamos de

espazos e recursos, como no

que respecta a oferta de servi-

zos, asesorías, programas for-

mativos, espazos de encontro

e debate, etc. Planificaremos

accións con outras concellarías,

porque non se entendería esta

Concellaría de Participación Ci-

dadá sen baseala na coordina-

ción e na transversalidade.

coñecer en profundidade o

mundo asociativo. Como téc-

nica do Concello de Santiago

en programación e intervención

sociocultural tiven a oportuni-

dade laboral mais interesante

do que me imaxinara nunca, xa

que no ano 1993 iniciaba o

meu traballo nun proxecto moi

ambicioso da man do goberno

socialista, a creación da Rede

de Centros Socioculturais nos

barrios de Compostela. Un pro-

xecto de intervención social

que estaba segura acadaría re-

sultados óptimos. A responsa-

bilidade de pór a funcionar o

Centro Sociocultural de Conxo,

o das Fontiñas ou o da Rocha

entre outros, permitiume coñe-

cer a realidade dos barrios e pa-

rroquias e valorar as políticas

baseadas na participación.

Logo como concelleira de Edu-

cación e de Política Lingüística,

xa nun plano de responsabili-

dade diferente, puiden formar

parte dun proxecto socialista de

cidade que agora continua con

esta nova etapa.

P.- Con que obxectivo se crea 

a nova Concellaría de

Participación Cidadá?

R.- O alcalde, con moi bo crite-

rio desde o meu punto de vista,

e para a miña sorpresa, crea a

Concellaría como un compro-

miso do Concello coa partici-

pación. Dentro do proxecto de

cidade que os socialistas imos

construíndo e co traballo feito

ao longo de todos estes anos

no eido asociativo, facíase ne-

cesario articular espazos de

participación activa que deran

“Facíase necesario
articular espazos
de participación
activa que deran
resposta ás
reivindicacións e
iniciativas cidadás”.
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PEPE. Nós chamamos atención

sobre algúns temas e abrimos fo-

ros de debate na cidade. Pre-

sentamos propostas sobre asun-

tos municipais que considera-

mos que teñen relevancia e que

deben transcender. E desa forma,

conseguimos que a xente parti-

cipe, que haxa debate na rúa.

AGUSTÍN. Hoxe xa se convoca o

Consello con normalidade, recí-

bennos cando llo pedimos e hai

unha certa rutina democrática

que é moi valiosa. E iso é debido

a que temos miras máis amplas

que as do noso barrio, fomos ca-

paces de artellar un movemento

veciñal pensando na cidade no

seu conxunto. Hai credibilidade e

dentes das asociacións Raigame,

Agustín Pena; de Sar, Juan José

Álvarez Carril; da Almáciga, Pepe

Martínez Otero; e de Pelamios,

Teresa Barral. Na Casa do Aso-

ciacionismo de Cornes fixemos

con eles un repaso da xestión

deste mandato que está a piques

de rematar.

O PICHEL. Que balance
facedes destes catro anos?

AGUSTÍN. O balance é moi posi-

tivo porque logramos que a xes-

tión municipal sexa máis trans-

parente aos ollos dos veciños. 

TERESA. Agora a xente páranos pola

rúa e dinos, “oe, este non sería un

tema para tratar no Consello?” 

Hai catro anos non sucedía iso. 

Garantir o dereito á participa-

ción cidadá debe ser un dos ei-

xes fundamentais para unha

acción de goberno que se pre-

tende democrática e próxima á

cidadanía. Nese compromiso

encádrase o Consello de Rela-

cións Veciñais, un órgano de re-

presentación cidadá que leva

oito anos activo e que naceu

como un elemento de cohesión

e de creación de identidade nos

ámbitos territoriais, con capa-

cidade para promover e integrar

iniciativas sociais e espazos de

participación democrática.

O Consello está integrado por

seis representantes. O Pichel fa-

lou con catro deles, os presi-

Un Consello con altura de miras
O Consello de Relacións Veciñais de Compostela empezou a reunirse no ano 2001.
Hoxe, despois de oito anos de traballo intenso, os seus membros conseguiron que
tanto a cidadanía como o Concello confíen neles. E mesmo son convidados a par-
ticipar en foros onde se debaten temas de transcendencia para a cidade, porque
a súa opinión, que é a opinión dos cidadáns de Compostela, se considera valiosa.
Decláranse independentes e apartidistas, afirman que o seu obxectivo é traballar
pola cidade no seu conxunto e aseguran que non pretenden ser unha oposición ao
goberno municipal senón loitar polo que lles parece xusto para os veciños. Despois
de seren reelixidos, fan balance da súa xestión durante estes catro anos e preparan
a folla de ruta para o vindeiro mandato.
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Mesa redonda

sobre todo asfaltado, beirarrúas,

alumeado, local social… e si des-

pois poñen tamén un contedor cul-

tural, pois benvido sexa, pero pri-

meiro hai que comprar o pan e

despois xa virán as estampas.

Que botades en falta?

Agustín eríxese agora en voceiro

do grupo e fala en solitario das

demandas do Consello.

AGUSTÍN. Temos que ser capaces

de acadar o Consello Municipal

de Urbanismo que é unha vella

teima e nunca se acadou. De fei-

to, presentamos un escrito para

pedir que no departamento de

Urbanismo se habiliten horarios

e procedementos diferentes dos

ordinarios para que os repre-

sentantes das asociacións de

veciños poidan tratar temas

complexos como o do AVE por

exemplo. Hai que ter en conta

que non somos particulares,

non imos pedir para nós, repre-

sentamos a moitos veciños. Ta-

mén pensamos que as festas do

Apóstolo teñen que estar máis

descentralizadas, a banda non

pode tocar só na rúa do Vilar, e

o mesmo os xigantes e cabezu-

dos. As festas teñen que ache-

garse aos barrios e os veciños

podemos achegar cousas para as

festas se hai vontade de acoller

ideas. Botamos tamén en falta

que se poidan resolver a través

de internet as respostas aos es-

critos que presentamos porque

normalmente nos responden

por teléfono pero non por es-

crito, e sería moi efectivo face-

lo a través de internet. A páxina

web municipal sería unha boa

ventá para facelo. Considera-

mos que é unha boa web, que

neira máis práctica coa cidadanía,

cada un no seu barrio intentando

arrimar o ombro e colaborar, ás ve-

ces mesmo explicando dunha

maneira máis próxima o traballo

que está facendo o Concello.

PEPE. Nós desde o Consello creo

que fomos críticos cando había

que selo e tamén soubemos ver

as cousas boas que se fixeron

desde o Concello. Nunca quixe-

mos ser unha arma política. Fron-

te ás tres forzas políticas, nós qui-

xemos ser a cuarta vía, unha

forza cidadá, con iniciativas que

parten dos veciños: son temas

que se debaten e que nacen do

movemento veciñal, e en moitos

casos parece que estamos á con-

tra e non é verdade. Ás veces hai

crítica, é certo, pero iso forma

parte da nosa función e ademais

é bo. Hai que protestar se as cou-

sas non nos parecen ben, e ás ve-

ces das protestas xurdiron deba-

tes e resolucións políticas positi-

vas para a cidade. 

En xeral, tedes a percepción
de que se vos escoita?

AGUSTÍN. Si que nos escoitan e

moitas veces fan o que lles pedi-

mos, pero non din que foi idea

nosa (risas). Nós presentamos es-

critos que ás veces frutifican

como é o caso da Exposición Re-

xional de 1909, e botamos en fal-

ta que se nos recoñeza ese labor.

Pero temos a satisfacción social de

vernos recoñecidos xa en moitos

foros da cidade onde se teñen en

conta as nosas propostas.

PEPE. Os políticos buscan visibili-

dade, proxectos que teñan rendi-

bilidade política, pero ás veces os

veciños temos outras prioridades.

Por exemplo, agora co Urbana

Norte, na Almáciga necesitamos

iso demóstrase na confianza que

tanto os veciños como o Conce-

llo teñen en nós.

TERESA. Eu penso que se acada-

mos certo prestixio foi porque nos

ocupamos da cidade en conxun-

to e atendemos as demandas de

todos os barrios. Conseguimos ta-

mén un certo respecto por parte

do Concello porque saben que

non imos pedir para nós senón

solicitar algo que vai beneficiar a

toda a cidade. Este é un Consello

moi activo e participativo, tanto

pola nosa parte como por parte

dos concelleiros que están moi

pendentes. Tratan de reunirse

con nós sempre que llelo solici-

tamos, traen aos técnicos, pre-

séntannos toda a documentación

e explícannos os proxectos para

que nós poidamos trasladárllelo

aos nosos veciños. Este é un

Consello moi especial, hai unha

complicidade entre o Concello e

o Consello de Relacións Veci-

ñais, que creo que non se dá cos

demais consellos municipais que

non teñen nin a participación nin

a intensa actividade que ten este. 

Cal pensades que foi o voso
maior logro?

AGUSTÍN. Para nós é un logro ter

conseguido marcar distancias cos

políticos e actuar con indepen-

dencia e autonomía, que penso

que é fundamental no movemen-

to veciñal. Trátase de traballar

pola cidade e polos barrios desde

distintos puntos de vista.

TERESA. Non nos decantamos

por ningún partido e iso é unha

boa cousa que facilita o traballo.

JUAN. Cómpre que non nos vexan

como unha especie de oposición

senón como un equipo que está

tratando de conectar dunha ma-
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PEPE. Precisamente agora esta-

mos pendentes da constitución

da comisión de participación ci-

dadá, que esperamos que lle

dea un novo pulo ao noso labor.

AGUSTÍN. Tamén teremos que

mellorar a relación entre a Com-

postela urbana e a rural. O ru-

ral é o gran descoñecido do ur-

banismo. No Consello somos

seis representantes, catro da

zona urbana e dous do rural.

Hoxe estamos aquí só os catro

representantes da área urbana

e iso é significativo. Un dos te-

mas que temos pendente é o de

facer visitas periódicas a todos

os colectivos veciñais do termo

municipal, incluído o rural, pero

un capítulo de consolidación, en

canto a que todo o movemen-

to veciñal entenda a funciona-

lidade e as potencialidades que

ten o Consello como tal, que

entendan que esta figura vai ser

un voceiro dos veciños e isto re-

quire seguramente tamén unha

maior madurez organizativa no

espazo veciñal para que se vaian

filtrando e consensuando de-

terminadas cuestións que des-

ta maneira poden chegar mellor

ao Concello. Adquirir esa cultura

debe ser o seguinte capítulo e

penso que temos bos vimbios,

no sentido de que o balance é

positivo e fai pensar nun futu-

ro con moitas posibilidades.

xa foi recoñecida como unha das

mellores de España, e melloraría

moito abrindo esta canle de co-

municación cos veciños.

Que pasos se deben dar 
nos próximos catro anos?

PEPE. Hai que consolidar o Con-

sello de Relacións Veciñais. Ás ve-

ces debatemos se debe rematar

e converterse nunha federación.

AGUSTÍN. Estamos pensando en

volver agrupar o colectivo veciñal

urbano e artellar unha federación

que lle dea máis pulo a todo isto,

porque quizais o Consello debería

implicarse en temas máis globais

como por exemplo a situación da

sanidade, a situación gravísima

que vive o ensino neste momen-

to, o transporte, o medio am-

biente… hai unha serie de cousas

que como galegos nos afectan a

todos e cumpría que nos pro-

nunciásemos, ben como Consello

de Relacións Veciñais, ben como

Federación de Veciños Urbana, é

algo ao que lle estamos dando vol-

tas e que debe ter cabida cando

queremos presentar cousas como

o escrito de apoio ao galego que

lle entregamos á concelleira de

Normalización Lingüística apoian-

do os oito puntos da Real Acade-

mia Galega.

JUAN. O capítulo seguinte debe

ser o que antes apuntaba Pepe,

Pepe Martínez 
da AAVV da Almáciga 
e Juan Álvarez 
da AAVV de Sar.

Continuidade no Consello
Os seis representantes do movemento veciñal con posto no Consello de Relacións Veciñais renovaron os seus cargos neste orga-
nismo de consulta municipal, tralas eleccións celebradas o pasado 12 de novembro. Polo rural so se volveron presentar os dous can-
didatos que xa viñeron asumindo esa representación no último mandato: José María Juncal, da Peregrina, e Marcial Prado, de Cesar.

No ámbito urbano houbo seis candidatos pero finalmente continúan Agustín Pena, de Raigame; Xosé Martínez, de Francisco Asorey,
da Almáciga; Teresa Barral, de As Brañas de Andrés-Pelamios e Juan José Álvarez Carril de Sar.

A participación nas eleccións dos representantes urbanos alcanzou o 58% e o 53% no rural. En ambos casos superouse a participa-
ción do 40% rexistrada hai catro anos, un dato ante o que a concelleira de Participación Cidadá, a socialista Guadalupe Rodríguez,
manifestaba a súa satisfacción, porque «iso supón que subiu o interese por crear e participar». 
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a rutina vaite comendo e nin

nós tomamos esa iniciativa nin

os do rural fixeron moito por

achegarse. Quizais sería un dos

proxectos para os próximos ca-

tro anos.

JUAN. O Consello é un instru-

mento novo que aínda se está

consolidando. Cando arrancou

había mentalmente un parcela-

do, por un lado o rural e por ou-

tro a zona urbana. Pero como

dixo Agustín, hai que buscar un

enfoque de cidade con todo o

que ten de diverso a cidade. Can-

do falamos de infraestruturas,

por exemplo, temos que pensar

que as infraestruturas conectan

e teñen unha transversalidade no

urbano e no rural. Entón, agora

quizais o que falta é que o Con-

sello vaia madurando e entre

nesa dinámica normal de que as

propostas tamén se poidan ele-

var dun xeito conxunto. É moi

importante que se poida visua-

lizar no urbano a problemática

que hai no rural e viceversa, pen-

so que co tempo iremos madu-

rando estas cousas.

TERESA. Eles levan moitos anos

pendentes de que pasa coa par-

celación, co monte, cos accesos,

coa Lei do solo, o transporte co-

marcal… temas que lles afectan

especificamente. De todas ma-

neiras hai temas que si se poden

tocar en conxunto como é o

transporte.

PEPE. Penso que é a batalla

deste mandato que comeza-

mos agora.

JUAN. Hai que propiciar un de-

bate aberto e participativo e que

as asociacións de veciños vexan 

a utilidade deste órgano.

No apartado cultural, suxeríron-

lle ao Concello que había que fa-

cer algo para ver a Vía Láctea,

contando co apoio da Universi-

dade e de diversos clubs de as-

tronomía dispostos a colaborar

cos telescopios. No mes de mar-

zo presentaron un escrito para

que o Concello conmemorase a

Exposición Rexional de 1909,

cousa que se fixo con grande éxi-

to; levan dous anos reivindican-

do ante a Xunta, a FEGAMP e o

Concello que o San Xoán sexa

festivo, pero aínda non houbo

resposta. Tamén fixeron propos-

tas valorativas, como a de con-

cederlle o Premio Vagalume a

Xosé Luís Veiga Goi, un factótum

do xadrez, alma mater do de-

porte afeccionado compostelán;

e un montón de propostas par-

ticipativas que fan referencia ao

Plan Urbana, á remodelación da

praza de Galicia, ao carril-bici,…

Agustín declara estar moi satis-

feito porque “a partir destas

propostas o Colexio de Arqui-

tectos nos chama constante-

mente para contar con nós en

presentacións, debates, colo-

quios, mesas redondas,… e iso

dáche moita moral”. Pepe apun-

ta que “de feito, o foro que se

abriu desde o Colexio de Arqui-

tectos con motivo da chegada do

AVE e no que nós participamos

como veciños, partiu dunha char-

la que tivemos no seu momento

con Idoia Camiruaga que final-

mente callou porque os técnicos

empezan a entender a impor-

tancia de contar coas opinións

dos veciños”.

Coa entrada en funcionamento

do regulamento de participación

cidadá e co aproveitamento das

novas tecnoloxías para a creación

de redes veciñais estase a producir

un novo cambio á hora de con-

cibir a estrutura dos colectivos de

veciños que impulsan a revalori-

zación do local e o próximo de

cara á descentralización institu-

cional. O alto grao de asociacio-

nismo que existe en Composte-

la dá conta da magnitude deste

fenómeno, que traballa de xeito

desinteresado na organización

de eventos e na vertente da rei-

vindicación social para a obten-

ción da igualdade de oportuni-

dades para todos os cidadáns. Os

membros do Consello desenvol-

ven este labor presentando cons-

tantemente escritos ante a Ad-

ministración municipal. Juan cón-

tanos que os escritos son xa

unha dinámica no Consello. Em-

pezaron a presentalos porque o

suxeriu Agustín e a partir de aí

cada idea que poñían en común

trasladábana ao papel. 

O Consello de Relacións Veciñais

presentou propostas reivindica-

tivas de todo tipo. Empregáron-

se a fondo no tema dos do Eixo

e tamén se implicaron no falso tú-

nel do Castiñeiriño, no rexistro

mercantil para Santiago… No

ámbito social, pediron que os ta-

xis se dotasen de GPS para que

se coñezan os límites da cidade

e saber en que momento debe

cambiar a tarifa; mobilizáronse

para que o equipo de patinaxe de

Fontiñas fose a Italia onde, por

certo, quedaron de segundas. 

Traballo desinteresado
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nos parques… Cunha nova

Concellaría e unha casa como a

de Cornes, o escenario é moito

máis favorable e temos que sa-

ber sacarlle partido, que a xen-

te vexa esta sede como un

punto de encontro e de inter-

cambio. Hai uns poucos meses

non poderiamos estar tendo

esta reunión aquí.

AGUSTÍN. E deberiamos coordi-

narnos mellor, para non duplicar

actividades inutilmente. Agora

temos esta Casa das Asocia-

cións, temos unha excelente

rede de centros socioculturais

por toda a cidade, e tamén te-

mos as sedes das asociacións, e

en todas elas se programan ac-

tividades, así que deberiamos

planificalas con antelación para

non repetir actividades e ao

mesmo tempo aforrar. En resu-

mo, é preciso que se coordinen

as concellerías coa Casa das

Asociacións e cos centros so-

cioculturais. É difícil pero vai re-

percutir no beneficio de todos os

cidadáns de Santiago.

Historia, non só de España senón

do mundo latino; unha epopea

que levou a cultura ás aldeas e

aos lugares máis remotos en

condicións realmente difíciles e

coa implicación de xente tan im-

portante como Machado, Lorca

ou o noso Rafael Dieste. Valo-

ramos moito que a concelleira ti-

vese a sensibilidade de escoitar

o proxecto e consideralo im-

portante, se todo vai como es-

peramos a exposición estará

montada o ano que vén.

JUAN. O feito de que a conce-

lleira vexa atractivas as propos-

tas deste Consello é un bo sinal.

Cremos que vai ser o nexo de

unión para establecer esa co-

nectividade co Concello. Enten-

demos que ás veces as nosas

propostas non son de primeira

orde dentro da contenda pro-

gramática, pero a nosa misión é

estar á marxe desa contenda

programática, estar alertando e

reorientando pequenas cousas

que para a xente son grandes: o

tráfico, os bancos para sentarse

Como valorades a creación
da nova Concellaría 
de Participación Cidadá 
e esta Casa de Cornes?

AGUSTÍN. A valoración é moi po-

sitiva. Estamos contentos coa

nova concelleira, dinamizou cer-

tos temas, fixo as cousas que se

lle pediron e brindouse sempre a

ser a nosa interlocutora diante 

do Concello.

PEPE. Polo menos se nos escoita

e algunha cousa sae adiante: o

centenario da exposición de

1909, o tema da astronomía na

rúa, o Pichel e as misións peda-

góxicas que están empezando 

a andar.

AGUSTÍN. A exposición das mi-

sións pedagóxicas é a gran pro-

posta de despedida deste Con-

sello, unha idea veciñal que se lle

propuxo á concelleira de Parti-

cipación Cidadá e que aceptou

organizar aquí en Cornes. Esta-

mos moi ilusionados con este pro-

xecto. As misións pedagóxicas fo-

ron o acontecemento cultural

máis importante que houbo na

Teresa Barral 
da AAVV de Pelamios e
Agustín Pena 
da AAVV Raigame.



AVE. O GRAN CAMBIO URBANO

Santiago terá unha estación de AVE de referencia, que estará inte-

grada na trama urbana da cidade, e cun deseño avalado por un bo

equipo de arquitectos. Ese é o compromiso subscrito polas adminis-

tracións estatal, autonómica e local, ademais do Adif, nun convenio

que tamén establece unha conexión peonil e rodada entre o Ensan-

che e A Pontepedriña, e accesos desde o Hórreo, a avenida de Lugo

e A Pontepedriña.

R E P O R T A X E

A estación do século XXI
está en marcha
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enorme esforzo” polo que agra-

deceu o labor “dos que ao longo de

seis anos non perderon a paciencia

e traballaron con ilusión”. De aquí

sairá, dixo “unha estación que

debe durar todo o século XXI”.

“Temos que esforzarnos en acertar

nas decisións que se tomen”, afir-

mou Sánchez Bugallo en referencia

ao Plan Especial e ao proxecto ar-

quitectónico. Neste sentido, solici-

toulle ao ministro de Fomento,

José Blanco “o esforzo de buscar o

mellor equipo de arquitectos posi-

ble”, como unha garantía para lo-

grar unha obra “que marque a di-

ferenza” na configuración da que

será “a porta de entrada da cida-

de durante décadas”.

José Blanco dixo que este era “un

día moi esperado” e congratulou-

se pola presenza de todas as par-

tes para asinar este “instrumento de

cooperación institucional necesa-

rio”. Sobre a futura estación inter-

A obra completarase cunha pro-

funda reurbanización da zona

que fará pasar o tráfico rodado da

avenida de Lugo por baixo do fu-

turo túnel da Galuresa. Este viei-

ro subterráneo, xa en execución,

unirá o tramo inicial de Antón Fra-

guas coa glorieta inferior de Sar

e deixará a superficie desta rúa

convertida nun amplo bulevar

desde o que se accederá directa-

mente á estación intermodal. En

palabras do alcalde, Xosé A. Sán-

chez Bugallo, esta obra suporá “a

maior transformación urbana ope-

rada no centro da cidade no pri-

meiro terzo do século XXI”.

Sinatura do convenio

O acordo asinado o pasado 3 de

novembro disipa calquera dúbida

sobre a conexión de alta velocida-

de que entrará na capital galega en

2011. Segundo o alcalde, este

acto de sinatura é “o resultado dun

O proxecto da estación intermodal

foi unha das loitas máis difíciles que

librou o Concello nestes últimos

anos. Por fin, Compostela ten non

só a garantía de que será a estación

central do AVE en Galicia que co-

nectará o eixe atlántico coa mese-

ta senón tamén que contará cun-

ha estación intermodal que vai re-

volucionar a fisionomía da cidade

e que agrupará por fin as saídas e

chegadas de tren, autobús e AVE

dentro dun mesmo recinto. 

O espazo que vai ocupar a nova es-

tación será seis veces o do Centro Co-

mercial Compostela. No lugar que

ocupa a actual estación de RENFE

está previsto construír, ademais das

novas terminais de trens e autobu-

ses, edificios con usos comerciais e

de hostalería que darán servizo aos

usuarios desta estación do século

XXI, que estará concibida máis como

unha terminal aeroportuaria que

coma unha estación tradicional.

Reportaxe

O ministro
agradeceulles 
aos veciños 
do Castiñeiriño 
e a Pontepedriña
que facilitasen 
as tarefas de
expropiación 
dos terreos.
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terio, que ademais é novidoso na co-

munidade autónoma. Segundo

Blanco, o de Santiago é o primeiro

convenio de estación intermodal

que se asina en Galicia e un dos pri-

meiros de España. A conexión dos

transportes permitirá unha maior

mobilidade sostible, permeabilida-

de e accesibilidade «e un conside-

rable aforro de tempo nos despra-

zamentos», segundo o ministro.

A comunicación co interland da ca-

pital verase facilitada, a xuízo do al-

calde, polo novo complexo inter-

modal. Bugallo asegura que medio

centenar de concellos e en torno a

700.000 persoas estarán dentro

desta área de influencia. A área fe-

rroviaria disporá para o futuro mo-

vemento humano da zona, de ca-

tro aparcarcadoiros cun total de

1.800 prazas.

Todas estas persoas, e os propios

composteláns, terán outra posibi-

lidade achegada polo novo com-

mais, asumirá a redacción do Plan

Especial de Reforma da Estación en

colaboración co Concello e coa

Xunta. Fomento tamén financiará,

a través de Adif, o traslado das ins-

talacións de mercadorías e o man-

temento da infraestrutura actual-

mente existente.

O Concello de Santiago e a Xun-

ta tramitarán a modificación do

Plan Xeral de Ordenación Munici-

pal e o Plan Especial. Por último,

a Xunta de Galicia asumirá o fi-

nanciamento da construción das

instalacións da nova estación de

autobuses que se integrará na

estación intermodal.

Grande área de influencia

O carácter intermodal da estación,

referido ao tren e ao transporte por

estrada, é a solución máis eficaz para

o transporte, segundo as adminis-

tracións. Todas comparten ese cri-

modal, destacou a súa importancia

na “humanización da zona en be-

neficio dos peóns” e o seu carác-

ter integrador para “mellorar as co-

nexións peonís entre O Ensanche e

A Pontepedriña”. 

O ministro de Fomento explicou as

dificultades que implica un proce-

so deste tipo ao que é difícil poñer

data de inicio nin de remate da

obra, pero comprometeuse a que

a liña de alta velocidade dende Ou-

rense chegue á cidade en 2011.

Ademais agradeceulles aos veciños

do Castiñeiriño e da Pontepedriña

que facilitasen asa tarefas do ex-

pediente de expropiación. 

Grazas a este acordo, o Ministerio

de Fomento promoverá e financiará

a remodelación da estación co ob-

xectivo de adecuar as instalacións

á futura implantación da liña fe-

rroviaria de alta velocidade e de

convertela nun centro intermodal

de intercambio de transporte. Ade-

O de Santiago 
é o primeiro

convenio 
de estación

intermodal que 
se asina 

en Galicia e un
dos primeiros 

de España.
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que se defina o plan especial do

ámbito ferroviario para ver se po-

dería ter algunha afectación no des-

envolvemento do ámbito da esta-

ción. O goberno municipal espera

que a contratación da redacción do

plan especial se resolva con rapidez

unha vez firmado xa o convenio en-

tre o Ministerio de Fomento, a Xun-

ta, o Concello e o Administrador de

Infraestruturas Ferroviarias (Adif).

Tamén está por fixar, por parte

dos técnicos de Fomento, cantos

carrís deberán manterse en su-

perficie para absorber o tráfico

que continuará discorrendo polo

vieiro aínda co túnel en funcio-

namento. A solución urxe, se se

quere afrontar o cambio de ima-

xe aproveitando as obras do túnel.

O Concello non ten dúbidas de

que Fomento asumirá a inver-

sión para a reconversión do viei-

ro nun bulevar, pero a cuestión

nestes momentos non é econó-

mica, senón de encaixe técnico. En

goberno municipal entenden que

en marzo haberá que tomar unha

decisión, pensando na marxe para

adaptar o proxecto, se fose ne-

cesario, antes de que se comece

a repoñer en superficie.

dos usos vinculados á estación,

coa definición dos usos asociados

ao Sistema Xeral de Infraestruturas

de Comunicacións e Transportes, así

coma os usos lucrativos a desen-

volver no resto dos solos non in-

cluídos neste Sistema Xeral.

Este Plan Especial formalizará

igualmente unha proposta de co-

nexión peonil e rodada entre os

barrios do Ensanche e A Ponte-

pedriña, que procurará unha ima-

xe urbana de singular calidade ar-

quitectónica e funcionalmente ca-

paz de permeabilizar fluxos de ca-

rácter peonil entre ambas as par-

tes da cidade, complementados

con aqueles de carácter rodado

que puideran asociarse ao desen-

volvemento da actuación.

Finalmente, trazarase o deseño

conxunto de todo o complexo da

estación intermodal, sen prexuízo

da súa posterior división en pro-

xectos construtivos independentes.

Redacción do proxecto

O Concello dispón xa dun proxec-

to para reconverter o vieiro nun bu-

levar con tres carrís de circula-

ción, pero haberá que esperar a

plexo arquitectónico, e é que será

un excelente miradoiro cara ás

Brañas do Sar e áCidade da Cultu-

ra. “Estou seguro de que as Brañas

do Sar serán un lugar de tránsito

habitual para os composteláns e a

visualización da Cidade da Cultura

crecerá con esta actuación», expli-

cou o ministro de Fomento.

Ademais, preténdese darlle unha

boa fachada urbana a esta parte,

así como ao Hórreo e á avenida de

Lugo. Bugallo destacou tamén a

humanización da zona en benefi-

cio dos peóns coas actuacións pro-

xectadas, como a que agora mes-

mo se está acometendo para a me-

llora do tráfico na rúa do Hórreo e

na rotonda da Galuresa.

Plan Especial de Reforma 

da Estación

Entre os obxectivos do Plan Especial

de Reforma da Estación está, ade-

mais da propia implantación da es-

tación intermodal, a resolución dos

accesos peonís e rodados á estación

dende a rúa do Hórreo, a avenida

de Lugo e o vieiro Clara Campoa-

mor. Tamén se afrontará a ordena-

ción da infraestrutura ferroviaria e
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Pregunta: Era necesario un
proceso tan prolongado?
Resposta: Todo proceso
negociador necesita tempo para
realizar as correspondentes
valoracións por parte de cada
unha das administracións que
interveñen no mesmo. Imaxine
vostede unha negociación
normal entre particulares para
mercar ou comprar unha
propiedade ou para montar
unha sociedade, cada un dos
negociadores ten un punto de
vista distinto e hai que buscar os
puntos de coincidencia e nivelar
os intereses non coincidentes.
Ese proceso leva tempo, ademais
cando nos encontramos en
situacións nas que a negociación
corresponde a administracións
ou organismos de distintos
niveis, como no caso da Estación
Intermodal, conflúen tamén as
distintas sensibilidades políticas.

E, aínda que todos queremos
acadar solucións válidas e
eficaces, non sempre
coincidimos nas mesmas
alternativas. Isto só ten un
camiño, o diálogo, o cambio de
impresións, convencer e atopar a
solución máis doada.

P.- Por parte da Xunta existiron
reticencias ata o último momento?
R.- Eran visións diferentes,
naturalmente, como
consecuencia do cambio de
Goberno na Xunta e,
probablemente, por unha
primeira valoración do proxecto
non suficientemente estudada.
Finalmente o conselleiro de
Ordenación do Territorio,
Agustín Hernández, recoñeceu
no seu discurso que había un
traballo feito polos seus
antecesores que valoraba
positivamente e, feitas as

matizacións ás que tiña lexítimo
dereito a Xunta, o acordo para a
sinatura do convenio quedou
despexado. A sinatura do
convenio garante o futuro da
que vai ser a estación central do
AVE en Galicia.

P.- Entramos na recta final?
R.- Aínda queda camiño por
andar pero podemos dicir que
entramos na recta final. O
compromiso asinado polo
ministro de Fomento, José
Blanco, é enormemente
xeneroso desde o Goberno cara
a Galicia. Agora vén a fase de
redacción do proxecto, do
financiamento por parte de
Adif, da execución dunha obra
que non consiste en levantar un
simple edificio… Queremos
contar cun grande arquitecto,
xa o anunciou o ministro, e cos
mellores técnicos posibles para
facer realidade non só a
estación que vai recibir o tren
de alta velocidade e as liñas de
autobuses interurbanos, senón
a grande obra que vai cambiar
a fisionomía da cidade dun

xeito espectacular, dinamizando
e transformado esta zona na
que conflúen o casco histórico,
o Ensanche tradicional e 
os novos ensanches de
Pontepedriña. Estamos falando
da imaxe da Compostela 
do século XXI.   

P.- Quere isto dicir que teremos
obras na zona para moito tempo?
R.- Toda transformación e todo
proceso de progreso ten un
custo. Se queremos mellorar hai
que facer obras e as obras son
molestas pero así que rematan e
temos a posibilidade de camiñar
por mellores beirarrúas, ou
temos pasos soterrados que fan
o tráfico máis dinámico, ou
dispoñemos de zonas verdes
onde antes só había cemento…
as molestias das obras quedan
esquecidas. Neste espazo da
cidade, co túnel do Hórreo
rematado e a nova Estación
Intermodal en funcionamento, 
a calidade de vida e as conexións
entre os diversos puntos da
cidade serán absolutamente
diferentes para mellor.   

Logo dun longo proceso, propio de todas as negociacións

que deben realizarse entre as administracións, o convenio

asinado polo Concello, Xunta e Goberno central garante

o futuro da Estación Intermodal, en palabras do alcalde,

Xosé A. Sánchez Bugallo.

Xosé A. Sánchez Bugallo:

Acto de sinatura ========================

“A sinatura do convenio garante o futuro”
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aos servizos e ás infraestruturas.

Especialmente importantes fo-

ron a consecución do alumeado

público, a chegada do teléfono,

e os avances nos accesos para o

tráfico rodado. 

nuns 350 núcleos familiares,

aínda hai sangue novo que evita

o envellecemento da parroquia.

Son moitos os descendentes dos

residentes actuais que quedan a

vivir aquí, e tamén os hai que

veñen de fóra a construír a súa

vivenda atraídos pola tranquili-

dade desta parroquia. E iso, a

pesar de que as facilidades de

vivir nela non son as mesmas

que as de facelo no centro. 

Precisamente, dar resposta ás

necesidades máis básicas dos

seus veciños foi o motivo da cre-

ación en 1979 da Asociación

Francisco García Beiro. Dende

entón, foron varios os logros;

fundamentalmente, no referido

Naceu como Santa María de

Marrozos, pero os seus veciños

prefiren que se lles coñeza como

de Marrozos a secas. É unha pa-

rroquia situada cinco quilóme-

tros ao sur do Concello de San-

tiago, no límite con Boqueixón,

Vedra e Teo. Cun pasado mar-

cado pola emigración, trátase

dunha zona eminentemente ru-

ral. A excepción póñena os arre-

dores da travesía da Susana,

próximos á estrada nacional

525, cun carácter máis urbano. 

Malia ó descenso demográfico

xeneralizado en Galicia, Marro-

zos vai aguantando o tirón.

Cunha poboación de entre 1.200

e 1.300 habitantes repartidos

30 anos de acción social 
en Marrozos

Asociación de Veciños Francisco García Beiro

Uns 275 núcleos
familiares integran 
a Asociación
Francisco García
Beiro, que
representa case 
o setenta por cento
da parroquia.



19

CabeceiraAsociacións do rural

por parte dos veciños, ou as xor-

nadas de horta ecolóxica que se

van celebrar en breve.

Ás veces, tamén se imparten ac-

tividades deportivas no seu inte-

rior. E por aí vai precisamente

outra das reclamacións veciñais.

Tendo en conta que en Galicia a

chuvia é unha constante, piden

un pavillón ou similar onde po-

der adestrar, xogar ou divertirse

a cuberto. Iso, e tamén mellorar

o estado do campo de fútbol e o

da festa, os outros logros que

alá pola década dos 90 conse-

guiu a asociación. Son, en defi-

nitiva, algunhas das peticións

que levan repetindo dende hai

tempo, e que non queren con-

verter nunha cantinela infinita. 

de ampliación das pistas de Ma-

rrozos. En moitos puntos, o an-

cho das mesmas ou dos túneles

non permite que pasen dous co-

ches xuntos, e mesmo impide a

circulación de vehículos grandes

como camións ou autocares. A

degradación do asfalto e as es-

tradas a medio facer, como a que

vai dende A Susana a Ardagán,

son outras das dificultades diarias

que mesmo poñen en perigo a

seguridade dos condutores. 

Esta precariedade das comuni-

cacións repercute tamén no uso

do local social. Un edificio que

pretende dar servizo ós 275 nú-

cleos familiares que están aso-

ciados a Francisco García Beiro,

que representa o setenta por

cento dos residentes. O centro

sociocultural é compartido coa

Asociación Cultural Pena Maior e

coa Comisión de Festas. Nel, so-

bre todo dende o primeiro tri-

mestre deste ano, en colabora-

ción co Concello, impártense

diferentes actividades. Entre elas,

cursiños de informática ou ma-

nualidades, cunha grande acollida

O caso é que, en plena celebra-

ción do trinta aniversario, o

campo de batalla da asociación

segue sendo hoxe practicamente

o mesmo. E é que as comunica-

cións de Marrozos coa capital

galega son aínda moi precarias.

O transporte urbano, segundo

nos conta o seu presidente, é o

mesmo que o que había hai vinte

anos. Pero o maior problema

non é xa a frecuencia da liña de

autobús, senón o seu percorrido.

Discorre só pola estrada N-525,

que divide en dous a parroquia.

Desta maneira, se non queren

percorrer ata tres quilómetros a

pé ata chegar á parada de bus,

os veciños e veciñas das aldeas

de ambas as dúas marxes vense

obrigados a recorrer ao trans-

porte privado para ir ata San-

tiago, cos conseguintes proble-

mas de aparcamento e de

tráfico. Por iso, a súa primeira

reivindicación pasa pola mellora

das vías, das infraestruturas den-

tro da propia parroquia. O prin-

cipal lastre é a antiga liña do tren

entre Santiago e Ourense, que

aínda hoxe limita as posibilidades

O principal lastre para
as comunicacións é 
a antiga liña do tren
entre Santiago e
Ourense, que limita
as posibilidades de
ampliación das pistas.
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Sobre todo -apunta- por mor do
traspaso de papeis que implicou
o cambio directivo.

Cando lle preguntan sobre as
perspectivas de futuro de Marro-
zos, Emilio Cao non atisba moi-
tos cambios. “Non me gusta facer
profecías, pero creo que imos se-
guir no rural, sen que as admi-
nistracións nos teñan moito en
conta”. En parte, engade, “por-
que o Plan Xeral de Ordenación
Urbana non o vai permitir”. Con
todo, dise ilusionado co cargo, no
que pensa completar o mandato.
Ganas de traballar, semella que
non lle faltan. 

Fala de graves complica-
cións, por mor da precariedade
das infraestruturas. E pon un
exemplo: “Cando as orquestras
veñen para o día da festa teñen
que ir por pistas da parcelaria,
malia que en teoría non pode-
rían circular por elas, xa que
teñen unha tonelaxe limitada”.
E non é o único caso. Emilio Cao
remóntase a hai tan só uns
meses. “A escola témola a tres
quilómetros. Unha distancia que
no transporte escolar supoñía
máis dunha hora de viaxe para
parte dos nenos, porque o auto-
bús tiña que ir ata o Concello de
Boqueixón para deixar os rapa-
ces que viven no lado de arriba
da vía do tren. Despois daba a
volta polo mesmo camiño, polo
paso de Boqueixón, que é o
único que reúne os requisitos ne-
cesarios”. Agora o servizo fano
con autocares de menores di-
mensións.

Pero, máis alá de todo iso, a
nova directiva da Asociación ten
tamén que loitar contra certos
estereotipos. “Somos xente nova,
que participa na acción veciñal,
pero que non pretendemos facer
traballo ideolóxico nin moito
menos electoralista, como algúns
pensan”. E outra pega máis que
lle apón ó funcionamento do sis-
tema: a excesiva burocracia.

Emilio Cao preside dende hai uns
meses a asociación do rural
Francisco García Beiro, da pa-
rroquia de Marrozos. É un home
novo, que rolda a trintena, pero
a súa andaina no movemento
asociativo vén de lonxe. “Aquí en
Marrozos a participación social
sempre vén dada. No meu caso, a
iso houbo que engadirlle as
miñas inquedanzas persoais ou
emocionais”, explica. E é que di
que de toda a vida lle tivo grande
aprezo á asociación de veciños e
que, nos últimos anos, estaba
farto de escoitar que non valía
para nada. Foi entón cando
pasou de ser un membro máis
para converterse en integrante
da xunta directiva. Primeiro,
entre os anos 2007 e 2009 como
secretario. E dende o pasado mes
de xuño, como presidente, elixido
cunha ampla maioría que o lexi-
tima para afrontar os grandes
retos que ten por diante. 

Un dos principais é darlle un
final satisfactorio a reivindica-
cións históricas referidas, sobre
todo, ás comunicacións. “É nece-
sario adaptar os pasos a nivel que
existen actualmente á circulación
de hoxe en día. Sabemos que son
obras que custan moitos cartos, e
que o Concello non pode asumilo,
e que ademais están polo medio o
Ministerio de Fomento e o Adif.” 

Emilio Cao Vázquez

“En Marrozos 
a participación social 
sempre vén dada”

“Somos 
xente nova, 
que participa 
na acción veciñal,
pero non
pretendemos
facer traballo
ideolóxico”
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Consuelo Alende García

“Non hai moitos
veciños para organizar
actividades no barrio”

A nova presidenta da asociación
de veciños do Viso, Consuelo
Alende, técnica en informática,
leva xa un ano á fronte desta res-
ponsabilidade nunha asocia-
ción que ten xa máis de vinte e
cinco anos de historia. A Aso-
ciación Cultural e Recreativa
do Viso naceu como tal en 1982,
fundada por un grupo de per-
soas que tiñan afección ó deporte,
e que o que buscaban era unha
agrupación que lles permitise or-
ganizarse e competir en dife-
rentes eventos deportivos, como
o tiro con arco, e promover ta-
mén charlas sobre o deporte. 

Así funcionou durante moi-
tos anos, pero tamén desenvol-
vendo unha importante activi-
dade reivindicativa en defensa
dos intereses dos veciños: “había
unha especie de  alcalde do
pobo, un señor que se ocupaba
dos temas veciñais, de reclamar
polas carencias dalgúns servizos
como os da rede de sumidoiros 
ou alumeado”.  

Deste xeito, explica a presi-
denta, a asociación funcionou
combinando as dúas actividades,
a deportiva e cultural, e o nome
da asociación pasou a ser 
Recreativa, Cultural e Veciñal, 
e a facerse cargo da xestión do
local social do barrio. 

Así seguiu traballando ata
comezos desde ano, cando tivo
lugar o cambio á fronte da di-

rectiva, “porque a persoa que se
ocupaba da asociación ata ese
momento, José López, decidiu
que eran xa moitos anos, e que
chegara o momento de facer un
cambio e deixarlle o sitio a
outro veciño”.

O cambio, con todo, fíxose
dun xeito meditado e consen-
suado, de feito que foi o propio
José López “o que buscou xen-
te para que se fixesen cargo da
asociación”, de tal xeito que,
“como é un barrio moi pequeno,
somos poucos veciños e a xente
ten moitas cousas que facer, foi
el o que xuntou un grupo de
xente. Reunímonos unhas sete
ou oito persoas, falamos con el,
e conformamos a directiva, e alí
foi onde se decidiu que eu pasase
a asumir a presidencia, mentres
el quedaba como vogal”. Unha
reunión marcada pola cordia-
lidade e as ganas de traballar,
na que se formou un equipo “no
que eliximos os cargos un pou-
co a sortes. A min tocoume a
presidencia, a outro tesoureiro
e a outro secretario. É dicir, que
é unha dirección colexiada que
ten como obxectivo darlle un
novo impulso á asociación para
buscar a continuidade do tra-
ballo de José López”. 

Un labor complexo, segundo
explica Consuelo Alende, “por-
que aínda que estamos un pou-
co illados, pola proximidade do

centro urbano, a verdade é que
estamos a dous minutos de Fon-
tiñas, e a maior parte dos resi-
dentes na zona traballan en
Santiago, e buscan tamén alí as
súas actividades de ocio”. Esta
circunstancia, explica, fai moi di-
fícil que a xente participe nos
programas que se desenvolven
no centro veciñal. “Nas festas po-
pulares como os magostos ou as
sardiñadas, si. Pero cando or-
ganizas outro tipo de programas
como un taller de memoria ou
unhas clases de informática, é di-
fícil chegar a xuntar xente, por-
que somos moi poucos veciños, e
non é doado atopar un horario
que conveña a todos”. 

De feito, Alende explica que
“moitos residentes na zona par-
ticipan nestas mesmas activi-
dades, pero noutros sitios. Van a
Fontiñas, a Sar. Estamos orga-
nizando moitas actividades, pero
ás veces non chegan a bo fin por-
que temos moi poucas persoas
apuntadas e asistindo a elas”. 

Para desenvolver todos estes
programas contan coa colabo-
ración da Concellaría de Rela-
cións Veciñais que, ademais de
incluílos na programación es-
table dos centros socioculturais,
tamén lles aluga un local, un
baixo propiedade dun veciño.
“O  problema é que está illado,
nun sitio polo que non pasa nin-
guén. É unha desvantaxe, por-

que está mal situado para as ac-
tividades e cústanos máis con-
seguir participantes”. 

No tocante ás principais rei-
vindicacións que se formulan
desde a asociación, son as habi-
tuais na periferia do núcleo ur-
bano compostelán. A primeira
delas refírese ó transporte pú-
blico. Máis alá do centro rema-
tan as competencias dos buses ur-
banos e o servizo non pode ofre-
cer as mesmas frecuencias. Ta-
mén están os problemas do ser-
vizo de limpeza, que non fun-
ciona ó mesmo ritmo que no
centro. Sobre todo, sinala Alen-
de, os problemas derivados das
infraestruturas viarias: “o as-
faltado e ensanchado de vías
porque moitos veciños cederon os
terreos a través da expropiación
e as parcelas están sen ocupar e
as pistas sen asfaltar”. Por últi-
mo, tamén alude ós problemas de
urbanización, “porque non te-
mos beirarrúas. Se vés desde
Fontiñas, chegan ata un pouco
máis alá das piscinas, pero logo
non seguen ata o barrio”, con-
clúe, lembrando tamén que en-
tre a expansión das Fontiñas e
a construción da Cidade da Cul-
tura, un barrio tan tradicional
como Viso, “no que nos coñece-
mos todos os veciños”, pode que-
dar un pouco en terra de nin-
guén, e esa é unha das principais
preocupacións da asociación. 



22

buscan no centro, do mesmo

xeito que para buscar comes-

tibles ou produtos similares to-

dos acoden a Área Central ou

a outros centros comerciais

próximos. 

Porque tampouco foi un terri-

torio no que se cebase a vora-

cidade construtiva dos últimos

anos, senón que no Viso non

houbo crecemento urbanístico

e os residentes seguen a coñe-

cerse todos, porque a práctica

totalidade levan varias xera-

cións vivindo neste barrio e,

ademais, nas mesmas casas nas

que viviron desde hai anos as

súas familias. O Viso tampouco

mesmo nome, sobre Fontiñas e

o Multiusos de Sar, e que hoxe

en día os residentes teñan o

seu traballo, fagan as súas xes-

tión e gocen do seu ocio nos

barrios máis próximos, ou

mesmo no centro de Santiago,

aproveitando que, se ben se-

guen estando relativamente

illados, chegan cuns poucos mi-

nutos, sempre que se dispoña

de transporte particular para

chegar a calquera punto de

Compostela. 

De feito, cómpre destacar que

en todo o termo do barrio non

existe nin sequera un bar por-

que este tipo de servizos se

“En tempos o barrio chegaba

case ata a avenida de Lugo, ata

a zona de Outeiro e Vieiro”,

lembra a presidenta da asocia-

ción de veciños, Consuelo

Alende. Pero co paso do

tempo, o crecemento do barrio

de Fontiñas, e a construción da

Cidade da Cultura, os veciños

do Viso foron vendo cambiar o

seu contorno, pero sen que es-

tas transformacións afectarsen

realmente á configuración e á

realidade do barrio. 

O cambio máis importante foi

que o centro urbano se foi

aproximando a esta parte do

Concello, situada no monte do

O centro urbano aproximouse 
a esta parte do Concello

En todo 
o termo do
barrio non existe 
ningún bar

Cultural Recreativa do Viso
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en que o seu barrio siga a

manter as súas características,

sen renunciar ás vantaxes e

servizos dos que gozan os re-

sidentes nos barrios máis pró-

ximos da cidade. 

De feito, unha das principais

reivindicacións dos veciños da

zona da que se fai eco a aso-

ciación é precisamente a de-

manda da equiparación destes

servizos cos dos resto dos

composteláns e a mellora das

vías de comunicación e das re-

des de transporte público que

comunican o barrio co centro

urbano de Compostela. Unhas

reivindicacións para as que

precisamente contan co apoio

dunha agrupación renovada e

con ganas de traballar a prol

do Viso. 

diferenza, as que atopan máis

eco e contan cun maior nú-

mero de asistentes. 

O que si parece claro é que

ademais deste cambio xera-

cional tamén se produciu no

Viso un cambio de mentali-

dade. A transformación da

asociación recreativa e cultural

engadíndolle un carácter máis

reivindicativo para poder re-

clamar ante os poderes públi-

cos sobre as carencias de ser-

vizos, así como o carácter

colexiado da asociación reve-

lan un impulso importante por

parte dos seus veciños.

A poboación está moi vincu-

lada coa cidade na que a maio-

ría traballa, compra e gozan

do tempo de lecer pero, ó

mesmo tempo, moi interesada

se prestaba para grandes ope-

racións urbanísticas, xa que en-

tre a Cidade da Cultura, o río, o

periférico e a autoestrada tam-

pouco quedaba moito espazo

para planificar. Precisamente,

unha das preocupacións dos

seus habitantes é precisamente

a de quedar en terra de nin-

guén, con Fontiñas por un

lado, as vías de comunicación

por outro, e o complexo do

monte Gaiás pechando un

triángulo no que os espazos re-

sidenciais quedarán nun papel

residual e totalmente pasivo, á

expensas do crecemento dos

polígonos próximos. 

No que si se aprecia variación é

na estrutura da poboación. O

censo non experimentou moi-

tas variacións nos últimos anos,

e actualmente andan polos ca-

trocentos, pero si que houbo

ultimamente un importante re-

xuvenecemento. Segue a haber

moitas persoas maiores, pero

nestes tempos, segundo re-

corda a presidenta veciñal, faise

notar cada vez máis a presenza

de nenos, o que fai que se bote

en falla algunha que outra ins-

talación que lles permita xogar,

porque non só os nenos do

centro necesitan parques in-

fantís, tamén na periferia son

necesarios. Tamén se aprecia

este crecemento infantil nas ac-

tividades veciñais porque as di-

rixidas ós nenos son, con gran
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los Ángeles Barreiro, na que se
atopan actualmente. Os medios
seguen sendo máis ben precarios.
Varias aulas, un centro de inter-
pretación e de atención, un hú-
mido salón de actos, e unha ca-
fetería decorada por eles mesmos
son, en síntese, a infraestrutura da
que dispoñen. Suficientes para
facilitar a inserción laboral dos seus
112 socios, pero tamén para ofre-
cer numerosos talleres, concursos
de futbolín ou PlayStation, e mes-
mo campionatos de baile. “O
máis importante é que o paso moi
ben”. Con iso, é co que se queda
María Nieves Vázquez, unha asi-
dua ó teatro, outra das actividades
que organiza a asociación. Con
iso, pero tamén coa tranquilidade
que lles dá o contar co servizo de
intérprete. É o máis demandado
actualmente, e calquera pode dis-
poñer del sen cargo ningún: insti-
tucións ou persoas a título indivi-
dual, tanto que padezan unha dis-
capacidade auditiva como que non.

Naceu en 1977, daquela como So-
ciedade Comarcal de Santiago,
como punto de encontro entre os
que remataban a súa etapa esco-
lar no Colexio de Xordos, e tiñan
que volver ás súas localidades
natais. Moitas veces, ese retorno
á vila ou aldea supoñía volver á
soidade, ao illamento de quen vive
envolto nun silencio físico. E fron-
te a iso, volver atoparse cos seus
antigos compañeiros era unha li-
beración. 

Hoxe, 32 anos despois, moitas
cousas cambiaron. Entre elas, que
a Sociedade se reinventou como
Asociación e estableceu o seu lu-
gar de radicación en San Paio do
Monte, nas proximidades do Pe-
droso. En paralelo, os obxectivos
tamén foron evolucionando. Den-
de aquela idea inicial de contacto
entre persoas xordas, pasouse a
ofrecer actividades á comunidade
e, finalmente, tamén servizos. E
nesa etapa é, segundo nos expli-
ca a súa secretaria xeral, María de

Texto e fotos: Elena Mareque

Din que todos nacemos cun pan
baixo o brazo. Con iso, e tamén
cunha serie de dereitos adquiri-
dos… Á igualdade, a comunicarnos
e a estarmos informados, entre ou-
tros. Así o establece a Constitución
española dende 1978. Pero o cer-
to é que na práctica, segue ha-
bendo colectivos que non poden
dispoñer deses dous dereitos fun-
damentais. Unha realidade que co-
ñece de primeira man o colectivo de
persoas xordas. En Galicia, fala-
mos dunhas 17.000 con certificado
de minusvalía. Con todo, calcúlase
que a cifra de discapacitados audi-
tivos é moito maior, superior aos
100.000. Todos eles loitan cada día
por superar as barreiras da comu-
nicación, pero tamén as outras, as
persoais, educativas ou laborais. Por
fortuna, non están sós. Na nosa co-
marca, a Asociación de Persoas Xor-
das de Santiago de Compostela
axúdaos a traballar por unha inte-
gración real e completa. 

O servizo de
intérpretes
permítelles ás
persoas xordas
converterse en
protagonistas da
súa propia vida.

Adeus ás barreiras 
da comunicación
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Por iso que, “hai que avanzar na
formación e na cultura, implicar a
sociedade. Facernos máis visibles e,
coa lei na man, esixir os nosos de-
reitos”. É o catálogo de reclama-
cións que nos lembra a secretaria
da Asociación. “Conseguir, por fin,
que non nos discriminen”, engade
María Nieves. 

Máis programación subtitulada na
televisión galega, a creación dun
Centro de Normalización Lingüís-
tica da Lingua de Signos Española,
e que se fomente a súa aprendi-
zaxe. Son algunhas das premisas
que escoitamos no Día Interna-
cional das Persoas Xordas (26 de
setembro), pero que non debemos
esquecer tampouco o resto do
ano. Os piares do colectivo son tres:
a súa lingua, identidade e cultura.
Tres grandes razóns para esixir o
mínimo necesario: respecto e axu-
da, a partes iguais. Porque todos,
con esforzo, podemos. Eles téñe-
no claro… ¿E nós?

importante saber comunicarte cos
teus alumnos xordos”. 

Pero o certo é que o seu aínda non
é un caso estendido. A educación
é, precisamente, un dos campos
nos que aínda hai que dar a ba-
talla. En parte, porque se mantén
situación tradicional de oralismo.
“Están empezando a poñer intér-
pretes nos institutos e nas facul-
tades, pero aínda necesitamos
que se amplíe máis”, reclama Ma-
ría de los Ángeles. E en gran me-
dida tamén porque “ás veces fal-
ta formación por parte dos pais”.
É o que nos conta Caamaño Her-
mida, un dos socios fundadores da
Asociación, e ademais profesor en
distintos cursos no Colexio de
Xordos. Segundo a súa experien-
cia persoal, moitos proxenitores li-
mitan a vida, a liberdade dos seus
fillos, simplemente por ter esa
discapacidade. 

“Con el logramos que a persoa
xorda sexa a protagonista da súa
vida”, subliña María de los Ánge-
les. E é que, non hai tanto, cousas
tan cotiás como ir ao médico, a
unha reunión de veciños ou ao
hospital, supoñían necesariamen-
te ir acompañados do pai ou nai,
ou algún outro familiar ou amigo.

Para evitalo, a Asociación, en co-
laboración coa Federación galega,
encárgase tamén de formar a fu-
turos intérpretes. Cada ano, con-
vócanse cursos de lingua de sig-
nos. A eles pode asistir calquera
persoa que, ben polo seu traballo,
ben polo seu interese persoal
queira aprender a desenvolverse
nunha lingua que conseguiu a
oficialidade en España en 2007
(Lei 27/2007, do 23 de outubro),
e que tivo que agardar pola súa
gramática outros dous anos máis.
“Ó principio é bastante difícil, xa
que toda a información é visual e,
en xeral, estamos moi pouco acos-
tumados a traballar cun só senti-
do”. Con todo, Laura Gómez,
mestra en Audición e Linguaxe,
completou os tres niveis hai uns
anos. Agora, recoméndallo a todo
o mundo, e di que é unha expe-
riencia moi enriquecedora. “Sobre
todo –apunta– se es profesora e
traballas pola integración, é moi

Todos, 
os que somos xordos 
e os que non, 
con esforzo 
podemos chegar 
a onde queiramos.

Temos que avanzar 
na formación e 
na cultura, implicar 
a sociedade. 
Facernos máis visibles 
e, coa lei na man,
reivindicar os nosos
dereitos.
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Santiago 1909,
o ano da modernidade

espertou nel semellante achado. 
A grande Exposición de 1909 es-
taba case esquecida, a pesar de
que tivo unha importancia in-
dubidable. Para empezar, colo-
cou a Santiago outra vez no
mapa, logo de perder a capitali-
dade provincial nunha reforma
administrativa de 1833. Pero,
sobre todo, trouxo o impulso de
Europa ata o corazón de Com-
postela. Santiago coñeceu o la-
texo que animara as exposicións
de Londres ou de París, e al-
gunhas outras, como a de Bar-
celona, a primeira de carácter
universal que se celebrou en Es-
paña e que tivo lugar en 1888. 

A historia
O evento foi unha iniciativa da
chamada Liga de Amigos de
Santiago, presidida por Pedro
País Lapido, que foi o grande
impulsor desta exposición. Dise
que puxo moito diñeiro do seu
propio peto, por iso en Santia-
go cuñouse a frase: “que o pa-
gue Pais Lapido”. A cidade de

zación dun desfile de época, a
montaxe dunha exposición fo-
tográfica no Colexio de Fonseca
e a reestrea, por parte da Banda
Municipal, do himno oficial da
Exposición.

Ata o 18 de outubro foi posible
visitar no Palacio de Fonseca
unha exposición de fotografías
da que se chamou “Exposición
Regional Gallega de 1909”. Ago-
ra, rematada a mostra, quédanos
o libro conmemorativo (con dúas
edicións diferentes) a cargo de
Henrique Alvarellos, que foi ta-
mén o comisario da mostra fo-
tográfica. A celebración deste
centenario débese sobre todo ao
seu empeño e entusiasmo que

Hai cen anos, Santiago de Com-
postela foi quen de montar un
escaparate internacional para
mostrar o pasado, o presente e o
futuro de Galicia ao mundo en-
teiro. Denominouse Exposición
Regional Gallega de 1909 e foi
un evento que converteu a que
hoxe é a capital de todos os ga-
legos en cerna da modernidade.

Este ano 2009 celébrase o cente-
nario daquela histórica data que
tanto se inspirou na Europa máis
cosmopolita. Tamén, como naquel
intre, a unión de forzas e institu-
cións posibilitou que os actos do
centenario se fosen sucedendo ao
longo destes meses: a publicación
do libro Santiago, 1909, a organi-

Foi no verán de 1909 cando Compostela entrou de súpeto na moder-

nidade. A chamada ‘Exposición Regional Gallega’ foi un evento máxico.

Malia os episodios adversos, a mostra tivo gran sona e moitos visi-

tantes. Cen anos despois, unha mostra fotográfica, un libro, un des-

file de época e a recuperación do himno oficial da exposición devol-

ven aquela maxia modernista ao presente. 

Santiago 1909,
o ano da modernidade
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O centenario
Como símbolo daquel momento
histórico, Santa Susana foi esco-
llida para facer a presentación dos
festexos organizados para con-
memorar o centenario durante as
últimas festas do Apóstolo. A
Concellaría de Festas tivo o acer-
to de crear unha comisión cidadá
que puxo todo o seu empeño e va-
rios meses de traballo para pre-
parar un desfile de época, coa idea
de reproducir unha escena de
usos e costumes daqueles anos de
progreso e certo esplendor de
principios do século XX. 

A implicación dos veciños e ve-
ciñas de Compostela deu como
resultado un fermoso desfile no
que participaron arredor de 200 fi-
gurantes a tarde do pasado 25 de
xullo: a Banda de Cornetas de
Santiago, dúas carrozas, un es-
pectáculo de cabaré, unha ca-
mioneta de 1930 con músicos, xi-
gantes e cabezudos, persoas ata-
viadas co traxe galego, dous coches
de cabalos, damas, cabaleiros e ne-
nos, máis figurantes, coches anti-
gos, grupos de municipais e mi-
litares e, pechando, a Banda Mu-
nicipal de Santiago.

Con música propia
Foi unha mágoa que o día do
desfile aínda non se soubera que
a exposición rexional tiña contado
coa súa propia música. O himno
oficial do evento era unha peza
composta por Santiago Tafall e
adaptada para banda polo mestre
Francisco Martínez. Estreouse o 24
de xullo de 1909, día da inaugura-
ción da Exposición, mais perma-
neceu esquecida e perdida ata hai
dous meses. O libreto apareceu a
finais do pasado mes de setembro
nos arquivos da Banda Municipal
e volveu cobrar vida o pasado do-
mingo 18 de outubro cando a
banda o interpretou de novo cen
anos despois para deleite de todos,
como un anaco rescatado e sen-
lleiro da nosa mellor historia.

A Coruña tiña 47.000. A Expo-
sición foi, xa que logo, unha cla-
ra aposta dun grupo de notables,
un exemplo de como poden
unirse as forzas, aínda que fosen
dispares, para lograr unha meta
importante en época de crise.
Poucas veces en Santiago de
Compostela se deu unha con-
fluencia tan extraordinaria de
elementos positivos, unha altu-
ra de miras e unha visión da mo-
dernidade desta categoría. Por
vez primeira Galicia foi consi-
derada como un país de futuro,
que miraba ao exterior, que en-
sinaba a tecnoloxía e as mara-
billosas invencións da época. A
magna obra estivo en mans de
arquitectos de primeira cate-
goría, como Antonio Palacios,
Antonio Flórez, autor do pavi-
llón central, ou o seu axudante,
Gómez Román. Todo estivo ro-
deado dun gran sentimento hu-
mano, da capacidade do home
por facer cousas, por transfor-
mar o mundo, por buscar a be-
leza e a excelencia. 

O legado arquitectónico
Lamentablemente, aqueles in-
tentos de buscar a mirada in-
ternacional, aquel aire parisien-
se magnífico que os arquitectos
deron á Exposición non tivo
continuidade no século XX por
mor das circunstancias políticas
impostas polo réxime. Malia su-
perar os 53.000 visitantes, aque-
la onda de modernidade e eu-
ropeísmo non conseguiu con-
solidarse. Hoxe quedan poucos
restos daquel ano máxico para a
cidade de Compostela. O edifi-
cio que acolle a escola infantil
Santa Susana, no paseo da Fe-
rradura, é do pouco que queda.
Durante a mostra, albergou unha
sede social de empresarios e, nos
baixos, un restaurante. Despois
foi sede da Falange, acolleu o ci-
nematógrafo de Isaac Fraga, e foi
Laboratorio Municipal, entre
outros usos.

Santiago soubo agradecerllo
dedicándolle unha estatua que
hoxe pode contemplarse na
Alameda.

A mostra inaugurouna o rei de
España Afonso XIII o 25 de xu-
llo daquel ano xubilar compos-
telán de 1909. Segundo os seus
promotores, pretendíase con
este evento rexurdir o ideal da
terra galega e da súa xente. As
exposición prolongouse duran-
te catro meses e tivo varias sedes,
entre elas, o edificio de San Cle-
mente e a actual gardería de
Santa Susana, mostra da típica
arquitectura balnearia francesa
da época. Ademais do seu ca-
rácter misceláneo, onde se ex-
hibían exemplos da industria e
a cultura galegas, a exposición
completouse cun cinematógra-
fo, un carrusel mecánico, un
circo ecuestre, atraccións de
tiro, un restaurante e un quios-
co de flores e tabaco, entre ou-
tros elementos cativadores. As
exhibicións, que chegarían ata
os 30.000 metros cadrados, ocu-
paron como é sabido os terreos
do que máis tarde sería o Cam-
pus Sur. Os visitantes dobraron
a poboación da cidade, que, tras
a perda da capitalidade provin-
cial, non se atopaba no seu me-
llor momento. Pode dicirse que
Santiago alcanzaba os 23.000 ha-
bitantes, pero xa para entón 
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Pasar o verán na Casa

O programa inaugurouse 
polo san Xoán coa 1ª Festa
participativa da chegada do
solsticio de verán, que se fixo
en colaboración co tecido
asociativo compostelán na
Casa das Asociacións. Houbo
sardiñada, cacharela,
queimada con conxuros e
bruxas e actuacións musicais.

Os obradoiros Falando en verde
estiveron destinados a
promover o emprego do
galego entre rapaces de 
7 a 12 anos, a través do
coñecemento da contorna
natural da cidade. 

Teatro, astronomía e baile 

O teatro contou con moitos
seguidores nas dúas funcións
da obra Dormes? que se
representou o 24 de xuño no
Teatro Principal, mentres as
despexadas noites do verán
foron aproveitadas para xuntar
os veciños arredor das Noites
de Astronomía. En colaboración

co Club Compostelán de
Astronomía Vega, moitos
santiagueses puideron
visualizar os fenómenos
astronómicos do venres 
26 de xuño desde as terrazas
da Casa das Asociacións. 
Para os maiores, a Concellaría
preparou bailes de balde cada
primeiro sábado de mes, coas
orquestras Solymar e Luzada,
e tamén con sesións de baile
disco e karaoke. 

E todo isto completouse, 
por suposto, coa oferta
permanente da Casa como 
o Programa de Conciliación
Familiar e Laboral, o
Programa de Excursións 
para as Asociacións Veciñais,
o Banco do Tempo, a
biblioteca, a zona de lectura,
a prensa, o cine, o karaoke, 
a zona de xogos, a zona wi-
fi, as salas de reunións e os
salóns multiusos, e venda de
entradas para as asociacións
sen local.

A xornada consistiu nunha
conferencia de Raquel
Castillejo Manzanares,
profesora de dereito procesual
da USC, e talleres impartidos
por mediadoras da Asociación
Galega de Mediadores
(AGAMIX).

Aprender a mediar

Na primeira semana de
setembro, celebrouse a 
1ª Xornada de Encontro 
con Líderes Asociativos
composteláns para a
mediación na resolución 
de conflitos comunitarios. 

As actividades que programou a concellaría de Participación

Cidadá durante o verán conseguiron achegar ata a Casa

das Asociacións a centos de veciños que participaron 

en obradoiros, exposicións, teatro, baile e astronomía.

Exposicións 

Ao longo do verán os que 
se achegaron ata a Casa das
Asociacións tamén puideron
contemplar varias exposicións.
Do 1 ao 15 de xullo tocoulle 
a quenda a “O cambio
climático”, unha reflexión 
sobre a importancia de adoptar
novos comportamentos na
nosa vida cotiá. Do 17 de xullo
ao 14 de agosto os veciños
tiveron a oportunidade de ver
Compostela a través dos ollos

do artista portugués José
Monteiro, que estivo en
Cornes inaugurando a
mostra e asinando
reproducións da súa obra.
Entre o 18 e o 31 de agosto
estivo exposta “Un mundo
de auga”, unha mostra
didáctica sobre os nosos ríos
e a importancia da auga na
actualidade. O ciclo de
exposicións pechouse en
setembro cos traballos feitos
polas asociacións veciñais.

Representación da obra “Dormes?” no Teatro Principal.
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Espazo para compartir, espazo de
comunicación, espazo de diálogo,
espazo de recoñecemento pú-
blico, espazo emprendedor ou es-
pazo expositivo. A Casa das Aso-
ciacións quere ser todos estes es-
pazos, a través de políticas e ac-
tividades que apostan, dun xeito
transversal, por estimular a parti-
cipación cidadá na vida da súa ci-
dade e por ofrecerlles ás máis de
500 asociacións rexistradas en
Compostela as facilidades para
que cumpran o seu labor.

Participación Cidadá quere animar
os veciños a facer as súas ache-
gas. Con este fin crearase un
portal dixital para facilitar a im-
plicación das asociacións. Reali-
zaranse cursos para membros de
asociacións, talleres de iniciación
ás novas tecnoloxías e talleres de
utilización de teléfonos móbiles.

A Casa das Asociacións de Cornes
constituirase como centro de me-
diación de conflitos veciñais a tra-
vés dun servizo periódico de aten-

ción e asesoramento. Isto com-
plementarase con cursos de for-
mación a líderes asociativos para
a mediación de conflitos e con en-
contros periódicos e formación
continua para estes líderes.

Tamén está entre as metas da
Concellería achegar e facer visible
aos cidadáns o labor do goberno
municipal. Encontros cos res-
ponsables municipais ou visitas
guiadas ao pazo de Raxoi son al-
gunhas das actividades previs-
tas. Dentro desta liña de ache-
gamento aos veciños tamén se in-
clúe o desenvolvemento do Plan
de Igualdade 2009-2011, as ac-
cións do programa Cidadanía e
Saúde, a colaboración en diversas
mostras culturais, encontros ou
foros, e o apoio ás festas tradi-
cionais dos barrios.

O lecer é outro dos ámbitos aos que
se lle prestará atención, con activi-
dades como as Noites de Astrono-
mía, o Foto Tour, visitas a teatros,
ao Auditorio ou visitas guiadas.  

O Xacobeo 2010 tamén terá es-
pecial protagonismo. Realiza-
rase un concurso fotográfico
denominado Instantáneas Xa-
cobeas, para que cada un poida
rescatar a través da fotografía o
seu momento máis persoal do
Camiño. As mellores instantá-
neas formarán parte dunha ex-
posición. Ademais, Participa-
ción Cidadá que axudar os com-
posteláns a facer o Camiño,
con saídas en autobús dende
Santiago en catro sábados con-
secutivos para iniciar a andaina
ata Compostela a partir das di-
ferentes rutas.

Guadalupe Rodríguez recor-
dou tamén o resto da oferta da
Casa das Asociacións, como
os bailes de maiores, as festas
participativas, o Nadal solidario,
as campañas de información e
sensibilización, a edición a re-
vista periódica O Pichel ou as
diferentes exposicións. Ade-
mais, a Casa segue a ofrecer
unha amplo abano de servizos,
coma o fondo de recursos, ser-
vizo de asesoramento a aso-
ciacións, o Banco do Tempo ou
o servizo de fisioterapia, entre
moitos outros.

Espazo de participación
A Casa de Cornes dispón de espazos onde os veciños poden desenvolver as súas actividades.

A concelleira de Participación Cidadá, Guadalupe Rodríguez,

vén de presentar as propostas programáticas da Casa das

Asociacións, na busca dunha participación activa dos veciños

de Compostela na vida da súa cidade. 
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ses que sufriu na súa vida, seguiu
sempre adiante, turrando dos demais.
Espe está sempre dispoñible cando se
lle necesita, iso é o que destacan dela
os seus veciños, que tamén din dela
que é o arquivo vivo da memoria his-
tórica do barrio. Pódeselle preguntar
por case calquera cousa que teña
acontecido en Laraño que sempre
sabe contar algo. As merendas e os
biscoitos que prepara son famosos na
parroquia e tamén o seu dinamismo á
hora de apuntarse ás excursións, dis-
frazarse, ir cear, bailar e sobre todo,
parolar coa xente. Tamén lle vai o de
bordar, palillar e ultimamente tamén
fai os seus pinitos como actriz nunha
obra de teatro que se está prepa-
rando no barrio.

Manuel Castro é o presidente da Aso-
ciación de Veciños “O Pasadoiro” do
Carballal” desde que se fundou no
ano 1988. Un home bo e xeneroso,
entregado aos demais, e que durante
máis de vinte anos loitou, xunto co
resto dos membros da asociación,
por ter unha maior calidade de vida
na parroquia. Manuel di que para
acadar eses logros tiveron que po-
ñerse en contacto tanto co Concello
de Santiago como con outras institu-
cións das que destaca e agradece a

O pasado 23 de outubro foi un ven-
res moi especial para tres veciños de
Compostela que levan moitos anos
dando todo polos seus veciños sen
pedir nada a cambio. Esperanza No-
gueira González, vogal da AA.VV. “A
Xunlla” de Laraño; Manuel Castro
Reboredo, presidente da AA.VV. “O
Pasadoiro” do Carballal; e Xesús Cea
Seoane, cabeza visible da asociación
do barrio de Lermo, foron homena-
xeados polo Concello nun acto que
tivo lugar na Casa de Cornes presi-
dido polo alcalde, Xosé A. Sánchez
Bugallo, e a concelleira de Relacións
Veciñais, Guadalupe Rodríguez.

O Consello de Relacións Veciñais le-
vaba varios meses preparando esta
homenaxe coa que se recoñece o
labor destes tres activistas veciñais
que dedican boa parte do seu
tempo a defender os intereses dos
barrios da cidade, a servir a comu-
nidade e a procurar a mellora e o
fortalecemento do movemento aso-
ciativo veciñal de Santiago. 

A señora Esperanza, a quen todos co-
ñecen como ‘”Espe” leva na Asocia-
ción de Veciños de Laraño dende
1999. Foi sempre unha muller traba-
lladora que criou catro fillos e que, a
pesar dos traballos, esforzos e reve-

Homenaxe aos xenerosos
Manuel, Esperanza e Jesús, disfrutaron dun acto emocionante en Cornes.

atención que sempre recibiron en
todas as oficinas ás que acudiron para
facer algunha consulta. A asociación
conseguiu alumeado público para
todas as aldeas, o aparcadoiro do
campo da festa, e o arranxo das es-
tradas veciñais por medio do Conce-
llo e o da igrexa parroquial por medio
do Consorcio de Santiago. 

E polo barrio de Lermo, Jesús Cea 
Seoane, director comercial do Grupo
Correo Gallego, leva 27 anos á
fronte da asociación do barrio. É un
home comprometido coa súa cidade
e coa súa empresa, foi o impulsor da
Carreira Pedestre de Santiago que
este ano cumpre a súa 32 edición, e
ademais recibiu da Xunta de Galicia
a Medalla Galicia de bronce no ano
2003 en recoñecemento á súa tra-
xectoria. Cea non é orixinario de
Lermo. Mudouse alí hai 30 anos coa
súa familia e integrouse inmediata-
mente na asociación. Hoxe, grazas á
infatigable tarefa do colectivo e ao
compromiso do Concello, o barrio
dispón de accesos, rede de abaste-
cemento e saneamento, alumeado
público, etc. Agora Cea prefire dei-
xar a loita noutras mans. Considera
que chegou o momento de abrirlle
paso á xente nova. 
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ra temos a esperanza no Plan
Urbana Norte para dar solu-
ción a algúns dos problemas
máis importantes, pero para
isto é necesario que falen con
quen realmente padecemos e
coñecemos os problemas e
convoquen a Comisión de
Participación Cidadá.

Ademais de facer interven-
cións no ámbito urbanístico
tamén queremos que se faga
unha boa xestión para darlle
máis vida a esta parte da ci-
dade. Elaborando políticas
que animen o tecido empre-
sarial para asentarse nesta
zona, para formar ao mesmo
tempo a xuventude que non
atopa saídas laborais. Quere-
mos plans de integración so-
cial para os máis golpeados
por esta inxusta crise que es-
maga os máis pobres, tamén
pedimos que se pense que
esta parte da cidade é unha
das máis avellentadas de Com-
postela, debemos pensar ta-
mén nos nosos maiores: acce-
sibilidade e transporte.

Queremos recuperar o norte e
a sensatez para que non nos ve-
xamos cada vez máis distan-
ciados do resto da cidade. Que-
remos unha Compostela que
medre ao mesmo ritmo e non
queremos unha cidade a dúas
velocidades. Señores gober-
nantes, se xa gañamos o sur,
agora anímense e non perda-
mos o norte.

Por Xosé Martínez Otero

A zona norte de Santiago sem-
pre se caracterizou por ter un
trato de segunda categoría, en
vista das políticas que sempre
se fixeron cara a esta parte da
cidade. Parece que desde que
os edificios administrativos da
Xunta de Galicia quedaron
asentados en San Caetano, os
parques e xardíns foron to-
mando forma dándolle a este
contorno un verdor que esta-
ba oculto pola mala xestión.
Hai uns anos deulle ao gober-
no municipal por proporcionar
aos composteláns zonas de le-
cer, o cal é moito de agradecer.
Porén, hai unha serie de cou-
sas que esqueceron os nosos
gobernantes como a de darlle
ao norte unha armadura que a
dote de certo grao de calidade
urbanística. O norte perdeuse
dende este punto de vista, e así
podemos ver que as grandes
áreas comerciais se asentaron
noutros lugares da cidade. Non
se fixeron políticas para dotar
a esta parte da cidade dun te-
cido industrial e comercial di-
versificado; e así atopamos
que a meirande parte dos ne-

Perdemos o norte?

gocios son bares e panaderías.
Non se fixeron políticas edu-
cativas para proporcionar a
esta parte da cidade a integra-
ción social tanto para os maio-
res como para a xente nova,
que abandona os estudos. Polo
tanto podemos ver moita zona
verde na rúa, pero pouca ma-
durez en políticas que reacti-
ven esta zona. Se cadra aquí ta-
mén se perdeu o norte.

Agora o Plan Urbana Norte
parece que trae investimentos
para esta zona. Esperamos,
como veciños, que os investi-
mentos sexan para levantarlle
o ánimo e non quede en pro-
paganda que só busque ren-
dibilidade política cara ás pró-
ximas eleccións municipais.
É moi importante formar a
Comisión de Participación Ci-
dadá. Quen mellor que os
que vivimos nesta parte da ci-
dade coñece os problemas?
Dende as distintas asociacións
de veciños levamos moitos
anos reclamando as necesida-
des dos barrios do norte e o
que recibimos case sempre
son parches que solucionan
problemas puntuais, pero non
os problemas estruturais. Ago-

“…Queremos recuperar o norte e a sensatez 
para que non nos vexamos cada vez máis
distanciados do resto da cidade. 
Queremos unha Compostela que medre 
ao mesmo ritmo e non queremos unha cidade 
a dúas velocidades…”
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(Cando leades estas liñas, vide un
día preto da igrexa do Pilar: ini-
ciando a formación do paseo central,
senlleiro, esvelto, poderoso, o tileiro
prateado máis antigo de Santiago,
encherá a vosa vista e acougará voso
espírito…).

V

Podedes non crerme, pero eu asocio
os carballos coa rutina vital da miña
existencia.

Están tan presentes, dese xeito cotián,
do que sabemos que está aí –e non
valoramos—, que poucas veces me
parei a ollalos en si mesmos.

E hoxe, paseando pola carballeira de
San Lourenzo, decátome da súa va-
liosa proximidade:

—Esa madeira! (lembro a meu avó
facendo unha gamela de carballo).

—Esa cortiza! (evoco esa gamela,
chea de cortizas, polo río abaixo,
camiño do curtidoiro).

—landras para os porcos!
(véxome,orgulloso, co paxe cheo:
ben repartidas, chegarán para
unha semana).

A carballeira de San Lourenzo é un
exemplo –afortunado– do carballo
na nosa vida.

Se ides por alí –está perto do Cam-
pus– quedaredes abraiados: toros
retortos, follas vizosas, céspede verde,
auga, froitos… unha carballeira viva.

Quercus robur… (madeira fermosa,
nunha traducción lineal)

Que máis se pode pedir?

Así que, cómplices lectores, mentres
os contemporáneos callan,  gocemos
dos antepasados…

Paga a pena!
Outono de 2009

Seguindo o percorrido natural da Fe-
rradura, chegamos ós outros dous,
que están moi xuntos na explanada
do monumento a Pais Lapido –o fac-
tótum da Exposición Rexional de
1909– xa cen anos!
O cuarto, e derradeiro do grupo,
forma parte na mesma zona, do noiro
que constitúe o peche da Ferradura.
Cando os vexades, pensade que esta-
des diante dos primeiros exemplares
de eucaliptos, de Galicia, fillos dos
traídos por frei Rosendo Salvado de
Oceanía, aló polo ano 1860…
É outra das virtudes que teñen as 
árbores: poder viaxar na historia, 
especular, preguntar, mergullarse 
–seducidos– noutros tempos: que
facía un frade galego nas antípodas,
no século XIX ?)…

III
No Pichel nº3 xa vos falei da árbore de
moda, o ginkgo biloba.
Hai unha suxestión –lóxica– por
unha especie vexetal supervivente do
plistoceno (un millón de anos!).
É a árbore da vida!
A parella do xardín de Fonseca é
unha xoia: son os dous únicos exem-
plares que quedan do primitivo Xar-
dín Botánico da Universidade, creado
en Fonseca na década dos 70, pero do
século XIX!
Reflexionade: eles, camiño dos 140
anos, poden contarnos cousas da 
reaparición do sartego do Apóstolo,
en 1879…
Non é fascinante?

IV
O porte maxestoso do tileiro prate-
ado da Alameda –4ª árbore senlleira
de Compostela– é consecuencia da
súa idade: segue vivo desde 1878; tes-
temuña muda que aparece sempre
neses primeiros debuxos e bocexos
do noso xardín palaciano…
Os tileiros prateados (tilia tomentosa)
son árbores históricas, xa amadas por
gregos e romanos; como en tantas
outras, aproveitábase todo: 
—a cortiza, como pergamiño para

escribir.
—as flores en infusión, como

sedante (tila). 
—a madeira, para tallar.
—o carbón, para pólvora e para

debuxar.
—a estética, para decorar xardíns e

zonas verdes: ese contraste de
grises,  das follas, abaneadas 
polo vento!

Por Antón da Sobreira

Saúdos botánicos benqueridos lecto-
res e veciños!:
Tal e como vos prometín na anterior
andaina –ver O Pichel nº 12–, hoxe
cómpre falar das senlleiras compos-
telás. A Xunta de Galicia inclúe no
seu catálogo de árbores senlleiras, os
seguintes exemplares, ou formacións,
localizados no noso Concello:
1 A. “Perona” do paseo da Ferradura 

(Abies nordmanniana).
2 A. Eucaliptos do paseo da

Ferradura (Eucalyptus globulus).
3 A. Ginkgos do Pazo de Fonseca

(Ginkgo biloba).
4 A. Tileiro prateado da alameda 

do Campo da Estrela 
(Tilia tomentosa).

5 F. Carballeira de San Lourenzo
de Trasouto (Quercus robur).

Como vedes son cinco (5) exemplares,
dun total de 128 en todo o país.
(A significa árbore, e F formación)
Podedes apreciar o pequeno círculo
xeográfico onde se atopan: dous na
Ferradura, outro na Alameda –que
vén sendo o mesmo–, outro en Fon-
seca, –a cen metros–, igual que a car-
balleira de San Lourenzo.
Non é casualidade, pois revela perfec-
tamente a valoración, orixes e historia
do gusto pola botánica e as árbores dos
nosos antepasados e contemporáneos.

I
Do gusto destes últimos é o abeto do
Caúcaso –Abies nordmanniana– (“Pe-
rona”). Un agasallo de Eva Perón, no
ano 1947, a Santiago por mor da súa
visita a España.
(Hai poucos anos que morreu a arau-
caria –araucaria araucana– compa-
ñeira de agasallo do abeto, e que se
plantara ao pé das escaleiras que
unen o paseo coa Ferradura).

II
Os catro eucaliptos da Ferradura xa
son outra cousa. 
Palabras maiores. 
Se paseades calquera día, sempre ire-
des ó primeiro: o eucalipto dos na-
morados: centenario, 45 m de alto, 7
m de contorno…
Está tan ben situado, ten unhas vis-
tas tan máxicas, que mesmo as insti-
tucións non son alleas: un cómodo
banco de madeira, permite demo-
rarse, sen presa, na éxtase dunhas
vistas impagables.

AS MIÑAS ÁRBORES (XIV)

Árbores Senlleiras de Galicia ( II )

“carballos rexos, potentes,
calados ou musicales:
loitades como valentes
coas xistras e os vendavales!…
…qué sensación de forteza
ollando prá eternidade!
Manuel María, “Terra Cha”
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do a que non priva a participación
das parcelas edificables e integra as
edificacións fóra da ordenación en
núcleos pero, ademais, ao desapa-
recer a expansión de núcleo tamén
aforraría cartos en darlles servizos
aos “sufridores da aldea”, caso so-
lucionado. Pero van ter un proble-
ma os señores do PPdeG e da FE-
GAMP (en diante para min o Dúo
do Embude) porque polo menos
dúas ducias de concellos contan con
PXOM adaptado á lei en vigor, en-
tón que vai pasar agora?, farán ou-
tro novo plan?, se o fan van quedar
co cu ao aire estes falabarato porque
se demostrará que se perde a maio-
ría do solo edificable e o que que-
da non é doado edificalo. Que pen-
sarán os afectados do borrador
2009?, non o sei, eu particularmen-
te penso que o Dúo do Embude non
son tan listos como pensan porque
se lles ve o plumeiro, o que non sei
se é polo seu descoñecemento do
mundo rural ou porque son uns
“testaferros” dos especuladores do
ladrillo, para que así estes poidan
vender os pisos que teñen en stop
e para que nos mande aos da aldea
ao purgatorio, tanto nos amola o
PPdeG como a FEGAMP.

A saca ao rural do PPdeG
Sacan e sacan e non paran de sacar,
cando pensan devolvernos algo do
que nos sacan os do PPdeG? Pola
traza que levan nunca, vexamos o
que nos quitaron: a Lei 6/1996, de
coordinación dos servizos de trans-
porte urbano e interurbano, impi-
de o transporte municipal aos nú-
cleos rurais, en Santiago estaba
previsto para o 98; coa Lei 9/2002,
do solo de Galicia, como mínimo
perdemos todo o solo de réxime
normal (artigo 144, ordenanza 14)
que se cifra en centos de vivendas,
como consecuencia xa non todas as
casas de labranza van dispoñer dun
terreo edificable, pero a cousa non
parou aí, xa que coa modificación da
Lei 9/2002 pola Lei 15/2004, a cal
impide partir as parcelas, o que re-
duce aínda máis o número de te-
rreos; suma e segue, co borrador
2009 parece que se van poder par-
tir as parcelas, pero ao desaparecer
a expansión de núcleo xa non que-
dan parcelas que partir, autor o
PPdeG, co visto e prace da FE-
GAMP e a colaboración dos sindi-
catos agrarios. Vexamos un simil, no

de idea, se de min dependese man-
daría os mentores e responsables
deste borrador a unha illa deserta,
sen medios de comunicación co ex-
terior, con apeiros de labranza, cana
de pescar e que buscasen a vida, ta-
mén lles daría unha corda de rega-
lo por se a alguén deles lles remor-
de a conciencia e quere…

Quen pariu o borrador?
Parece que foron os da FEGAMP,
que no seu día xa llo presentaran ao
anterior presidente da Xunta, o ca-
baleiro e señor Touriño, pero este
non lles fixo caso ou non se fiaba de-
les ou decatouse de que resolvía un
problema pero creaba outros novos
de maior consideración. Vexamos: é
certo que integra dentro dos núcleos
as edificacións que neste intre están
fóra de ordenación e con permiso de
edificación, pero no é menos certo
que, na práctica, os núcleos histó-
ricos tradicionais, que nos últimos
anos non creceron e que son miles
e miles, ao desaparecer a expansión
de núcleo a posibilidade de crece-
mento se reduce a cero porque o
único solo dispoñible para obrar con
este borrador sería a leira da casa,
pero esta necesitámola para servizos
e, polo tanto, non se pode contar
como terreos edificables. Señores da
FEGAMP, os que sodes militantes
do PSdeG-PSOE: nas últimas elec-
cións votaron vostedes o señor Tou-
riño ou o señor Feijóo? Porque o se-
ñor Touriño non lles admitiu o bo-
rrador e o señor Feijóo si e, como a
min non me saen as contas, por iso
lles fago esta pregunta.

Gloria para os listos, 
purgatorio para os da aldea
Nada máis chegar o señor Feijóo á
Presidencia da Xunta de Galicia, os
da FEGAMP parece que lle pre-
sentaron o borrador 2009, de mo-
dificación da Lei do solo de Galicia,
e foi cando a este home se lle debeu
abrir o ceo porque o borrador era a
solución á súa metedura de zoco na
modificación da Lei 15/2004, debi-

Polo Aldeán de Compostela

A boa nova dura pouco
Hai uns días, as AA.VV. de FERUSA
recibimos da man do noso alcalde, o
señor Xosé Antonio Sánchez Buga-
llo, un exemplar do borrador 2009 da
Lei do solo de Galicia. A nova era que
ía permitir a partición das parcelas
edificables, tantas veces reclamada
por min a don Manuel o de Vilalba,
aos seus conselleiros, ao señor Tou-
riño e tamén no Pichel. Ao chegar a
casa ollei o libreto e a miña decep-
ción foi tan grande que non puiden
durmir en varias noites, entón lem-
breime do que dicía o meu avó “que
na aldea as alegrías non son de
dura” e non lle faltaba razón, a min,
neste caso, duroume menos dunha
hora porque os mentores do borra-
dor volvían tomarnos o pelo por ter-
ceira vez en menos de tres anos. O
PPdeG e a FEGAMP cada vez que
tocan Lei é para quitarnos un ana-
quiño do que acadamos no PXOM
do 89, para o rural no 94, despois
dunha morea de alegacións, mani-
festacións e un recurso que nos cus-
tou 450.000 pesetas ás AA.VV. do ru-
ral de Compostela, pero ao final
acadamos que as casas de labranza
dispuxesen de terreos edificables, po-
rén, os que nos gobernan deberon
pensar que tiñamos demasiado e co-
mezaron coas rebaixas: a Lei 9/2002
do solo de Galicia do señor Cuíña, co
visto e prace da FEGAMP, quítanos
todo o solo de réxime normal (arti-
go 144, ordenanza 14); a modificación
da Lei 9/2002 pola Lei 15/2004, do se-
ñor Feijóo, neste caso, tamén contou
coa colaboración dos sindicatos agra-
rios, e o resultado foi impedir a par-
celación na área de expansión nas
poucas parcelas que nos quedaron
mentres non se faga un Plan Espe-
cial de Protección e Mellora do Me-
dio, é dicir, nunca, e iso tamén impide
a partición das parcelas inferiores a
30.000 metros, se renunciamos a
edificar. Por este motivo, quería man-
dar ao paro o responsable maior da
última desfeita (ver Pichel nº 12); des-
pois do borrador da Lei 2009, mudei

S.O.S. 
O rural de Galicia

A BATICOLA
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edificables serán divisibles. Estes
dous engadidos evitarían aos nosos
fillos ter que marchar e poderían
coidar de nós, porque a nosa paga
non nos chega para pagar unha re-
sidencia e, aínda que a puidésemos
pagar, sería a nosa morte e a do ru-
ral tamén.

Señor presidente, estou convencido
de que os que tiveron que emigrar
se tivesen onde facer unha caseta
volverían de novo a onde naceron,
e os que sendo da cidade, e puide-
sen, virían para a aldea a descansar
por ser un relaxante e así a Admi-
nistración aforraría cartos en me-
dicamentos, como consecuencia
diso crearíanse centos de postos de
traballo que en tempos de crise non
son de desperdiciar.

Resumindo, señor presidente, co
que me conformaría sería co se-
guinte:

1. A ocupación dos núcleos b) e c)
non será inferior a 200 m ao lon-
go dos viais.

2. As parcelas que teñan asentada
unha edificación considéranse
ocupadas ao cento por cento.

3. As parcelas que sexan total ou
parcialmente edificables deben
ser parcelables.

4. Haberá que definir a superficie
mínima para as parcelas que ca-
recen dun ou dous servizos.

5. Establecer normas de edificación
que eviten o feísmo no rural.

6. Reclamamos o dereito a vivir
onde nacemos.

7. Non imos pagar o IBI polas no-
sas parcelas sen servizos coma se
os tivesen.

Fóra da poltrona?  
Si ou non, ou tamén 
“a depende”
Se non se atenden as nosas peti-
cións, “os do rural” non debemos
permitir que o Dúo do Embude nos
tome o pelo por máis tempo. Que fa-
cer para impedilo? Ao meu parecer,
debiamos comezar por facer alega-
cións ao texto do famoso borrador.
E se non atenden as nosas alega-
cións a este texto, entón teriamos
que manifestarnos en todos aqueles
lugares onde fagan actos públicos
“estes señores” e, se seguen sen
atendernos, presentarnos ás elec-
cións para expulsalos da poltrona,
¿Si ou non?

en 500 m e menos en 300 m poden
facerse ambos servizos, ou sexa,
que agora a lei vai permitir partir as
parcelas pero non edificalas mentres
non teñamos servizos, entón esta-
mos ante un engano máis do Dúo
do Embude, se non fose así especi-
ficarían o número de metros nece-
sarios en caso de non dispoñer de
servizos que son a gran maioría
das parcelas, tipo de fosa máis axei-
tado e un fronte mínimo estableci-
do por lei, pero entón os da aldea
decataríanse de que o que nos están
vendendo é fume de carozo, é dicir,
outro engano máis, pero como xa
son tantos que nos saen amatas
como ás bestas, por un máis tam-
pouco pasa nada, ou pode pasar? Eu
non durmiría tranquilo señores da
FEGAMP.

O rural camiño da morte
Señor presidente da Xunta de Ga-
licia, a Lei do solo, no tocante ao ru-
ral, ao meu ver, sobre todo no arti-
go 13, non se adecúa as súas nece-
sidades, vexamos:

Nos núcleos históricos tradicionais a
cousa non ten demasiada dúbida, o
problema xorde na expansión de nú-
cleo, para min deberá ser extensión de
núcleo porque as aldeas é practica-
mente imposible que crezan en man-
cha, o normal é que o fagan ao lon-
go dos viais. O que non está mal é o
dos 200 m da expansión (extensión) se
fose como mínimo, e deseguido en-
gadira “…excepto que a menos de
50 m da expansión (extensión) de
núcleo tiveramos outra parcela con
edificación”, entón a expansión (ex-
tensión) continuaría ao longo dos
viais até que a distancia entre par-
celas edificables fose superior a 50
m, nesta distancia non computarían
os camiños, regos, parques, instala-
cións deportivas, etc. Con esta mo-
dificación quedarían incluídas den-
tro dos núcleos as edificacións que
hoxe están fóra de ordenación. Ago-
ra ben, paréceme aceptable o esta-
blecido no borrador, artigo 13.3,
para a delimitación de núcleos a), b)
e c) engadirase a continuación o se-
guinte “…En ningún caso o solo
edificable dos núcleos b) e c) será in-
ferior a 200 m polos viais a contar
dende o bordo núcleo a)” –núcleo
tradicional histórico–, porque como
mínimo temos que manter o solo
que hoxe é edificable. As parcelas
que sexan total ou parcialmente

PXOM do 94 os do rural quedamos
máis ou menos arroupados de solo
edificable, mentres que coa Lei
9/2002 perdemos o abrigo, coa mo-
dificación 15/2004 a chaqueta e co
borrador 2009 imos perder a cami-
sa se non espertamos. Na próxima
modificación sacarannos os panta-
lóns e na futura, como xa quedamos
en pelotas, poderá ser a de prosti-
tuírnos. Señores do PPdeG, en me-
nos de tres anos fixeron vostedes
dúas modificacións da Lei do solo
e un borrador, é dicir, tres, unha por
ano. Miren señores, a Lei non é
unha camisa que se pode mudar a
diario, aínda que os da aldea, co ca-
miño que levamos, moito me temo
que en canto rematemos as que te-
mos non imos poder mercar outras,
vostedes si que poderán mentres si-
gan no poleiro, aínda as poderán
mercar até de seda.

Señores da FEGAMP, 
están en Babia ou din 
medias verdades
Segundo escoitei na Radio Galega,
o seu presidente, se non entendín
mal, dixo que a maioría dos conce-
llos estaban de acordo co borrador
2009, da Lei do solo de Galicia, se-
rán os da súa la pero non os afecta-
dos; tamén dixo que imos ter cen-
tos de terreos edificables, claro se
partimos a leira da casa en tiras, pero
o señor presidente da FEGAMP es-
queceu que a aldea non é unha vila
e que necesitamos esa leira para o
servizo da casa, polo tanto, non son
computables eses supostos terreos
edificables, as parcelas que teñen
asentada unha edificación deben
considerarse ocupadas ao cento por
cento, recoméndolle pois señor pre-
sidente que antes de falar debe
pensalo dúas veces, porque equi-
vocarse unha vez non é sinal de nada
pero ao pasar de dúas xa saben o
que din. Sabe vostede cantos trocos
tiveron que facer os nosos antepa-
sados para xuntar a leira da casa e
a mosía que tiveron que pagar po-
los trocos?

Continúan o engano 
os de sempre
Estou convencido que se o borrador
vai adiante, ¡Deus non o queira!,
cando vaiamos solicitar permiso de
edificación preguntarán se temos
auga ou rede de sumidoiros, porque








