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PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A REVISIÓN DO MURO
DA ALAMEDA E OUTROS PUNTOS DE RISCO NO TÉRMINO MUNICIPAL

Santiago de Compostela é unha cidade na que as precipitacións no outono son algo común e habitual,

de sobra son coñecidos os problemas que a choiva pode crear na cidade como era o caso das

frecuentes inundacións, incluso, en céntricas rúas como Frei Rosendo Salvado. Problemas tamén de

mantemento e de posibles riscos pola causa de posibles filtracións ou simplemente polo efecto

constante da auga de choiva incesante e durante varias xornadas seguidas.

O pasado mes de outubro e o actual de novembro semellan estar entre os máis chuviosos dos últimos

anos xa que actualmente son 26 as xornadas de precipitacións e se facemos a conta desde o primeiro

de outubro serían 42, tal e como se pode apreciar neste gráfico publicado por La Voz de Galicia na súa

edición de onte:

Cantidad de lluvia recogida, por día, desde el 1 de octubre
Litros por metro cuadrado (L/m2)
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Estamos por tanto nunha situación habitual na nosa cidade mais cunha intensidade máis inusual que o

común dos outonos e que non se producía nos últimos seis anos. Isto pode comprobarse cos datos

que ofrecía a mesma edición deste xornal no que se mostra un histórico de choivas onde se pode

apreciar a intensidade das mesmas nos últimos anos, sendo os meses máis de outubro e novembro

máis chuviosos desde o ano 2012, tal e como se pode apreciar neste outro gráfico, tamén publicado

onte.
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Días de lluvia en las siete grandes ciudades desde el 2010
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Sendo coñecedores das diferentes situacións de risco, e aínda en outonos con menos precipitacións

que o actual, o gobernó de Compostela Aberta encargou revisións e informes para avaliar o alcance

dos mesmos, Dos mesmos dedúcese que os puntos de maior risco son o talude da Alameda no seu

tramo privado -pertencente a diferentes perseas propietarias- e outro situado no Agro das Barreiras,

ambos informados polo enxeñeiro municipal Miguel Fernández Solis con datas de febreiro do 2017 e

febreiro do 2018, respectivamente.

No relativo ao muro da parte privada da Alameda, con data de 16 de febreiro de 2017 o, daquela,

concelleiro de Medio Ambiente e Convivencia, Xan Duro, notificou á propiedade para a limpeza e

restauración dos muros. Do resto do talude da Alameda na mesma inspección o enxeñeiro municipal

informa:

"cabe mencionar que o expediente debe ser trasladado ao Departamento de Parques e

Xardíns, así como ao de Proxectos e Obras, coa finalidade de comprobar se na zona

propiedade do Concello de Santiago son suficientes as labores de Umpeza de maleza,

xa que hai zonas que poidan presentar risco de desmoronamento".

Información que se trasladou no mesmo decreto tanto aos departamentos de Parques e Xardíns como

ao de Proxectos e Obras e do que se tivo retorno verbal sobre a inspección e prevención na zona

chegando á conclusión de que os riscos eran menores e que se mantería a vixilancia sobre o mesmo.

E evidente que a diferencia do actual outono, os dos últimos catro anos foron menos chuviosos e que

no presente ano de 2019 esas labores de inspección deberían terse reforzado e intensificado por

causa das numerosas xornadas de choiva e das posibles infiltracións de auga ñas pedras do muro,

Aínda máis, se temos en conta que o actual alcalde, Sánchez Bugallo, cando era candidato do

PSdG-PSOE á alcaldía, mostrouse conecedor da delicada situación do muro e da necesidade dunha
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atención especial -como a que mantiña o anterior gobernó- aínda máis, se cabe, nos outonos

chuviosos.

Así na edición do 3 de abril de 2019 de La Voz de Galicia, na que se da conta dunha reunión coa

veciñanza do Pombal, o actual alcalde mostra a súa vontade de avaliar o nivel de seguridade do muro

vexetal que delimita a Alameda::

"La revisión de la situación de la zona abarcaría también al muro, de carácter

mayormente vegetal, que salva el desnivel de la calle con la Alameda. Se evaluara la

seguridad de esa pared para actuar en el caso de que hubiese riesgo de

desprendimiento".

Un feito, o coñecemento do especial coidado e mantemento que merecía ese muro, do que tamén

informaba a canta oficial de Twitter do seu partido. Na propia foto da reunión pode certificarse a

presenza dos actuáis concelleiros Gonzalo Muíños e Javier Fernández, polo que non é arriscado supor

que tamén eran coñecedores desta casuística:

PSdeG-PSOE Santiago @psdegsantíago • 2 abr,

Bugallo, candidato á alcaldía de Santiago, reúnese coa AAVV do Pombal.

Entre os compromisos: arranxar as beirarrúas e revisar a seguridade do

muro da Alameda, vamossantíago.gal ffvamossantíago #vamosst:go

COpsdegsantiago
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Ademáis, o Gobernó xa era coñecedor da crueza e dos riscos que pode supor unha estación de

choivas como a actual, posto que hai escasas semanas produciuse un desprendemento dunha pola

dunha árbore na carballeira de San Lourenzo, a pesar de que existían informes do anterior gobernó
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que certificaban o bo estado das mesmas. Tal e como indicaba o propio alcalde nunha entrevista en

Onda Cero recollida na edición de El Correo Gallego do día 9 de novembro do 2019:

"fai dous anos que se fixo un estudo que aseguraba que esta érbore esta en perfectas

condidóns, a pola non estaba podre e foi un exceso de peso pola auga e o vento o que

motivou que caerá a rama".

Na mesma edición o propio xornal informaba tamén do 'acordonamento' da carballeira de Santa

Susana para a súa revisión, en vista do mal tempo e das choivas intensas.

Tendo o anterior, Martiño Noriega Sánchez portavoz do grupo municipal de Compostela Aberta,

SOLICITA POR ESCRITO a resposta as seguintes PREGUNTAS:

1. Pasados máis de 5 meses do inicio do mandato e sendo conscientes das

necesidades específicas do muro da Alameda, que informes ou inspeccións

solicitou o actual Gobernó sobre o mesmo?

2, A partir do incidente da Carballeira de San Lourenzo, por causa das intensas

choivas e ventos, que conclusións se poden obter da revisión da Carballeira de

Santa Susana?

3. Encargou o Gobernó municipal, nese momento de principios de novembro ou

noutro calquera, algún informe ou inspección sobre o muro da Alameda?

4. Que outras medidas de mantemento ou inspección ten previsto o Gobernó

municipal diante das posibles situacións de risco nunha época de choivas como

a actual, que semella aínda se vai alargar por, como mínimo, dúas semanas

máis?

Santiago de Compostela, 22JfiJ\k¡v.embro de 2019
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Martiño Noriega Sánchez

"PortavQz__dp_GrugoJ^ynicÍE!3L^CompostelaAberta

A ATENCIÓN DO ALCALDE DA SANTIAGO DE COMPOSTELA
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