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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA APROBAR UNHA BATERÍA DE
MEDIDAS PARA A RECUPERACIÓN AMBIENTAL DO RÍO SAR

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

"Enfre o Sar e o Sarela, Santiago de Compostela" este dito popular define á perfección a importancia que os

dous ríos que contornan a nosa cidade teñen para poder entender a nosa ocupación do territorio actual.

Principalmente, o rio Sar, afluente do rio Ulla pola súa banda dereita, que nace na compostelá parroquia de

Bando discorrendo polas parroquias e barrios de Sar, Conxo, Vidán, Laraño e Villestro. Na Ponte Vella

xúntaselle o seu principal afluente, o rio Sarela, despois de discorrer pola banda leste do noso municipio

desde a Peregrina e cruzando o Romano, Vista Alegre e San Paio, até chegar a Vidán.

A importancia do rio Sar está perfectamente documentada, mesmo con rexistros fotográficos no que se

mostra navegable hai tan so cen anos, algo que hoxe por hoxe semella impensable. Malla a iso, do punto de

vista medioambiental, o Sar leva padecendo moitos anos a contaminación das súas augas por causa da

insuficiente depuración das augas residuais de Santiago de Compostela e dos numerosos verquidos

incorrtrolados que frecuentemente se producen ao longo do seu leito, xunto coa incapacidade da actual EDAR

da Silvouta para sanear unha grande parte das augas residuais que produce a cidade. No anterior mandato, o

gobernó municipal avanzou na solución desta problemática ao salvar o espazo natural do Souto de ser

destruido e reencamiñar a consfrución dunha nova depuradora no mesmo emprazamento que a actual. Unha

nova EDAR que contará cunha mellor tecnoloxia e que será parte necesaria ñas mellaras que o rio precisa

para a súa restauración ambiental.

Unha riqueza ambiental que, aínda a pesar da degradación ao que está sometido pola acción humana,

continúa a ser enorme e moi diversa xa que ñas súas ribeiras aínda se pode atopar unha gran cantidade de

fauna e flora, Para a defensa desta diversidade impulsouse a Plataforma pola recuperación do Rio Sar desde

principios do 2012, un colectivo que reivindica manter e conservar unha biodiversidade faunistica e floristica

tan ampla como sexa posíbel, tanto en variedade de especies como na densidade das súas poboacións, asi

como a consecución duns parámetros fisicoquimicos que permitan a existencia e a pervivencia dun axeitado

equilibrio ecolóxico. Non esquecemos a preservación do patrimonio cultural e etnográfico de forma que, xunto

co patrimonio natural, sexan fonte de riqueza para toda a bisbarra por onde discorre o río.

Por todo isto, e tendo en conta que a PLATAFORMA POLA RECUPERACIÓN DO SAR formula unha batería

de medidas necesarias para favorecer a conservación do río, o Grupo Municipal de Compostela Aberta

presenta á consideración do Pleno o seguinte:



ACORDÓ:

1. Demandar a participación dalgún representante do Concello (técnico) no equipo avaliador do

procedemento de diálogo competitivo para a determinación do proxecto de construción da

depuradora de Silvouta, Actualmente tan so esta composto por dous técnicos de ACUAES.

Tendo en conta que o Concello é o único pagador dos proxectos preliminares, 450.000 €,

consideramos imprescindible a presenza de algún representante do Concello.

2. Solicitar información de como van as investigacións e sancións relativas as verteduras que se

producirán ao río Sar á altura das piscinas municipais os dias 25 de agosto e 12 de setembro

(vertidos de cor branca), e verteduras na Ponte de Sar o 26 de Marzo (vertidos de cor marrón),

Así mesmo, instar á empresa VIAQUA a realizar as obras das acometidas de augas residuais

de vivendas que verten directamente ao rio na Travesía da Fervenzas e en Poza Real en

Conxo.

3. Solicitar información de como vai a redacción do proxecto do colector interceptar xeneral do río

Sarela, iniciado no ano 2016, e encargado polo ministerio a empresa FULCRUM, por un

importe de 192.192 euros

4. Interponer una queixa ante a Xunta de Galicia pola mala limpeza realizada no mes de agosto e

solicitar a Augas de Galicia a retirada dos troncos cruzados no río e os tubos vellos que se

atopan na canle do Sar, así como a limpeza augas abaixo da EDAR de Silvouta ata o Souto.

5. Instar á Xunta de Galicia a declarar O Souto como Espazo Natural de Interese Local (ENIL)

6. Solicitar a protección hidrolóxico-forestal de todas as cuneas hidrográficas do Sar, mediante a

conservación e restauración das brañas e regatas de monte, erradicando as especies pirófitas

e invasoras como os eucaliptos, promovendo no seu lugar os bosques autóctonos de ribeiras e

ladeiras.

7. Demandar unha limpeza urxente da planta invasora "herba da pampa" que se esta a propagar

sobre os terreos onde se executaron as obras do colector ñas maD<es do Sar (zona de

Torrente, a Rocha e a Escurridía),

8, Solicitar a restauración das pontes sobre o río Sar.

9, Solicitar a conservación, protección e actualización do catálogo de bens culturáis respecto aos

elementos patrimoniais vinculados ao río Sar, en particular o relacionado as decenas de

muíños fariñeiros que non aparecen no catalogo e que están a piques de desaparecer.
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