
Este documento foi entregado á Concelleira o 12-11-2013; van en azul os nosos 

comentarios

ASUNTOS PENDENTES NO BARRIO DE SAN PEDRO

Prioridade: Arranxo da rúa Quiroga Palacios

Acorda con nós en que o estado da rúa é penoso; será arranxada o ano que ven nunha 

intervención que atenderá á mellora das beirarrúas.

Outras

Parques e xardíns

Rúa Quiroga Palacios: Limpeza do talude do convento de Belvís 

Falou da posibilidade de sanealo e plantar outras especies, 

nos insistimos en que o principal é vixilar  que a vexetación non invada a beirarrúa. 

Lembramos que a última vez que se limpou foi en maio de 2012 e foi a veciñanza, 

dentro do Día do Barrio. O servizo correspondente ten que facelo de xeito rutinario, sen 

que haxa que chamalos.

Sinalización dese espazo verde segundo o acordado con 

María Castelao.

Entendemos que aínda que é un sitio pequeno ten o seu 

interese  medioambiental,  tanto  a  vexetación  espontánea  do  talude  -exemplo  de 

adaptación- como a do muro. Un pequeno sinal informativo axudaría a poñelo en valor 

e a mantelo limpo

Poda radical das árbores que se meten contra as casas

Por enésima vez pedimos unha intervención deste tipo 

nesta e noutras rúas. Quedaron en miralo

Rúa de Triacastela: Limpeza da zona verde da escaleira de Triacastela. 

É  preciso  facer  unha  pequena  limpeza,  non  tanto  da 

vexetación como do lixo que ten; tamén hai que desratizar. Toman nota

Instalación de bancos arriba e no andar intermedio

Isto xa se pediu porque son necesarios, toman nota
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Parque da Trisca: Correcta iluminación 

Especialmente da rúa que baixa cara Quiroga Palacios, que 

está case permanentemente as escuras. Toman nota.

Peche perimetral anticáns

Vanse a arranxar os columpios e debería aproveitarse para 

adaptar  o  parque  á  normativa  europea  o  que  supón  que  as  saídas  non  poden  dar 

directamente -sen obstáculos- á rua e á calzada. Pensamos que podería probar a poñerse 

nesas entradas eses ferriños que hai nas entradas dos adros das igrexas para que non 

entre o gando. A idea é disuadir aos donos dos cans a que entren alí con eles, visto que 

aínda que está prohibido van alí constantemente. Pareceulles unha idea interesante que 

van a estudar.

Renovación dos columpios

Farase proximamente; uns serán novos outros renovados.

Rúa do Medio : Poda e mesmo traslado das árbores da Rúa do Medio

Nesta rúa hai arbores que se meten contra as casas e non 

so quitan a luz senón que ameazan caer contra elas. É necesario revisalas todas e podar 

drásticamente ou substituir por outras de menor porte aquelas máis perigosas. Toman 

nota.

Calzada de San Pedro: Arranxo da fonte-lámina de auga

Disto xa falaramos noutra reunión e quedaramos en quitar 

a fonte, poñendo no sitio uns seixos brancos recubertos unha resina que evitara que 

caeran fora e que se enchera de lixo a fonte. A esquina quedará algo máis curiosa e 

saneada. A concelleira quedou en darlle pulo de novo a idea.

Parque de Belvís: Proxecto definitivo para a curtidoría acorde co seu pasado

e co valor patrimonial do edificio e o parque.

Segundo nos o vemos, ese edificio é o espazo ideal para dotar de servizos ao parque ao 

tempo que sen pon en valor o valor patrimonial da zona de Belvís; presentamos con este 

obxectivo o noso proxecto á daquela concelleira María Castelao e logo a María Pardo. 

Parece que definitivamente hai outra idea: será un espazo dedicado á interpretación dos 

parques  e  xardíns  da  cidade,  dando acollida  á  montaxe  da Alameda.  Haberá  tamén 

algúns servizos para o parque. Evidentemente, nos non estamos moi de acordo con esta 

proposta por canto entendemos que hai na cidade outros parques, máis recentes que 
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poderían beneficiarse deste proxecto pois duplica en certo modo ao CIAC de Belvís e, 

sobre todo, priva ao barrio e á cidade dunha oportunidade excepcional de poñer en valor 

o seu patrimonio histórico. Haberá que agardar a tempos mellores.

Sinalización estable, definitiva e axeitada do paso peonil 

ao Ensanche

Entendemos que a Rúa Quiroga Palacios se beneficiaría, e 

moito, dunha correcta sinalización do Parque como enlace entre o Ensanche e o barrio 

de Fontiñas. Sería bó para a rúa, para a veciñanza de Fontiñas e para a cidade por canto 

é un paso peonil doado e cómodo. Só precisa de sinalización para peóns, situada en 

lugares estratéxicos e no percorrido e dun correcto alumeado, tamén cando menos nas 

primeiras horas da noite e na mañanciña. Toman nota.

Avda. de Lugo Poda das árbores que proxectan sombra na beirarrúa 

Toman nota.

Servizos comunitarios

• Correcto funcionamento do alumeado público nas diferentes  zonas do barrio, 

moi  especialmente  na  contorna  do Parque de Belvís,  Ameixaga  e  Parque da 

Trisca.

Toman nota.  Segundo dín isto,  se arranxará cando se saque a contratación o 

conxunto do alumeado urbano da cidade. Nos non o temos moi claro porque o 

certo é que parece que as luces as apagan, non que estean estropeadas (desculpa 

que dan).

• Posta en marcha dos contedores soterrados da Rúa de Betanzos

Hai  varios  máis  na  cidade,  segundo  parece,  que  non  se  poden  poñer  en 

funcionamento por algún problema na instalación. Están traballando nisto.

Obras

Rúa de San Pedro: Arranxo das fochancas que hai máis arriba da obra

Vanno facer

Retirada dos ferros-bolardo da esquina da Rúa do Medio-

Travesa de San Pedro

Tamén o faran
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Rúa Batalla de Clavijo: Asfaltado ou formigonado do entroncamento coa Avda de

Lugo pois os rebacheos non funcionan.

Suxerimos que cando menos o tramo baixo da rúa se 

formigone ou asfalte de verdade en canto non se arranxe a totalidade da rúa. Toman 

nota.  Aínda que queda algo esquinada hai que ir pensando en arranxar a rúa.

Pza da Cruz de S Pedro: Arranxo dos baches que se abriron da última intervención.

Dado que hai pouco que se fixo esa obra debería estar en 

garantía e deberían vir a solucionar a chapuza que fixeron. Toman nota.
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