
CONCKLLO ÍX tí/'.NTJAGO
Sl:C%TAR'A Dü PLENO

Data j

CONCELLO DE
SANTIAGO

F> ''/.M'1, W?
i J AUN. ¿Uiít'

ÍS? T , !> ;:.? ¿\

^£ri_^_ ^••- \6^...i

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA A PEONALIZACIÓN
DA PRAZA DE MAZARELOS

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

de Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno, co obxectivo de humanizar

a Praza de Mazarelos e suprimir o tráfico rodado,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A crise da Covid-19 vén evidenciando a urxencia de apostar por un novo modelo urbano, que recupere

para as persoas o espazo agora invadido polos vehículos privados.

Desta necesidade vénse falando xa nos últimos anos, e de feito ese é un dos aspectos centráis do

Pacto Local pola Mobilidade, aprobado durante o pasado mandato. Tamén durante o Gobernó de

Compostela Aberta, o Concello impulsou a peonalización da rúa de San Pedro, sobre a que se viña

falando desde hai 15 anos, e a peonalización branda da avenida de Xoán XXIII, onde nos anos previos

se procuraran diferentes e fracasadas solucións para mellorar a convivencia entre os peóns e os

vehículos, Malia os debates suscitados nos dous casos, demostrouse que as consecuencias negativas

das que alertaban os sectores máis reacios as peonalizacións non se producirán.

Desde o inicio da pandemia da Covid-19, o Gobernó local puxo en marcha diferentes experiencias de

peonalizacións puntuáis no Ensanche e, segundo os balances feitos polo propio alcalde, esas

experiencias foron en todos os casos positivas.

Con estes antecedentes, o grupo municipal de Compostela Aberta considera que é o momento de dar

un paso máis na recuperación das rúas para as persoas, con medidas que se poden implementar de

xeito doado mesmo antes de ter aprobado o Plan de Mobilidade Urbana Sostible que o Gobernó local

vén de sacar a licitación, Unha desas medidas é a peonalización da Praza de Mazarelos, xa

contemplada no PMUS vixente e sobre a que o anterior Gobernó de Compostela Aberta xa realizara

estudos previos, Neste punto da zona histórica resulta especialmente complicada a convivencia entre

as persoas e os vehículos, non so pola circulación senón tamén polas prazas de aparcamento

existentes neste ámbito. De feito, a maioría dos vehículos privados que circulan por este ámbito fano

procurando unha praza de aparcamento.
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No pasado mes de novembro, o concelleiro de Mobilidade, Gonzalo Muíños, anunciou que o Gobernó

local estaba barallando a posibilidade de peonalizar a Praza de Mazarelos, limitando a circulación a

residentes e mercadorías. Este anuncio foi ben recibido polos colectivos veciñais da zona histórica,

mais finalmente a medida non chegou a executarse.

Tendo en conta todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta, SOLICITA:

• Que se implemente a peonalización da Praza de Mazarelos, limitando a circulación a

residentes e a transporte de mercancías, suprimindo tamén as prazas de aparcamento

existentes neste ámbito

Santiago de Compostela, 15 de xuño do 2020
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