
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA A ELABORACIÓN DUN

PLAN DE MELLORAS NA ZONA DE VOLTA DO CASTRO

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:

Desde a construción do periférico de Santiago produciuse unha mudanza importante na relación de

moitos barrios da cidade coa súa contorna máis inmediata. Un dos exemplos máis salientables é a

fenda que supuxo para o barrio de Conxo, que quedou partido en dous por esta infraestrutura, e que

aínda non foi suturada coa construción do túnel e a nova rotonda. Mais esta non foi a única exclusión

que provocou o deseño e construción do periférico. Nun espazo moi próximo ao anterior, na Volta do

Castro, tamén foron moitas as problemáticas que supuxo esta infraestrutura para a veciñanza.

Na Volta do Castro construíuse unha rotonda en altura e os correspondentes xiros e incorporacións

para que o periférico, a SC-20, continúe cara Vidán, cara a ponte da Rocha, e para que conecte co

trazado da antiga N-550 e a súa entrada sur na cidade polo barrio de Santa Marta. Todo isto provocou

que a rotonda segregara a Volta do Castro en dúas zonas, separando e deixando unha parte

substancial do barrio confinada. Unha rotonda que non ofrece as suficientes e necesarias medidas de

seguridade viaria para cruzar a pé, que ademais acumula moitos outros problemas ligados ao tránsito

rodado por causa do elevadísimo número de vehículos motorizados que diariamente usan este paso.

Vehículos que, na grande maioria dos casos, transitan a unha velocidade demasiado elevada,

agravando a sensación de perigo e inseguridade da poboación do barrio.

Problemas que se poderían solucionar ou, como mínimo alixeirar, se o Concello reformulase o deseño

desta rotonda pensando tamén no tránsito peonil e non só no rodado, pocurando que se respecte o

actual límite de velocidade de 30Km/h ou instalando pasos de preferencia peonil. A todo o anterior

súmaselle a deixadez municipal en temas como as grandes dificultades para o uso do transporte

público, posto que non existen paradas cercanas e dándose paradoxos como o de que, a pesar da súa

proximidade, a xente máis vella do barrio teña que coller un taxi para ir ao Hospital, xa que non

dispoñen doutra forma de achegarse.
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Estes son algúns exemplos do esquecemento municipal desta zona, mais poderían colocarse outros

como a falta de contedores de lixo, mesmo sendo máis fácil tirar os inorgánicos no Milladoiro que

nalgún colector do Concello de Santiago. Ou a non execución da senda peonil e ciclable que

precisamente conecte o barrio e Santiago co Milladoiro. Ou algo tan simple como que se rocen as

beiras das estradas, porque o servizo municipal nunca pasa por ali.

Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte ACORDO:

● Instar ao correspondente órgano de goberno a elaborar un plan de actuación no barrio

da Volta do Castro que recolla as principais actuacións reclamadas pola veciñanza

como:

○ a Humanización da rotonda

○ a instalación dunha parada de bus próxima ao barrio da liña 5 con marquesina

○ a construción da senda peonil cara o Milladoiro

○ a inclusión do barrio nas rozas de pistas e estradas

○ a instalación de máis contedores de lixo

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2021
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