
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE AS MELLORAS NO

ESPAZO DA CONTORNA DE ACCESO AO COLEXIO PÚBLICO MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI NA

LAVACOLLA

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:

A comunidade educativa do CEIP Mestre Rodríguez Xixirei na Lavacolla leva anos demandando un

mellor acondicionamento do espazo situado na contorna do seu centro educativo. Unhas melloras das

que son coñecedores tanto o goberno de Santiago como o goberno galego, xa que o alcalde foi

informado persoalmente delas por parte da ANPA, hai máis de dous anos xa, e o conselleiro foi

recentemente vítima desas pésimas condicións de acceso, nunha visita recente.

A principal demanda e de carácter máis estrutural é a necesidade de habilitar unha zona ampla para

poder estacionar os vehículos e evitar así os embotellamentos e atascos habituais nas horas de

entrada e saída da escola. Ao que se lle une o feito de pasar o camiño francés xusto ao carón do

Colexio, nun dos tramos máis transitados polas persoas que peregrinan a Compostela. Unha situación

que provoca escenas de risco para as crianzas e as súas familias que teñen que camiñar pola calzada

entre os vehículos e a lama, para poder acceder ao colexio.

Tal e como explica moi ben a ANPA Landras, os autobuses e os vehículos do profesorado ocupan por

enteiro toda a rúa norte do centro, por onde entran e saen as crianzas transportadas en autobús. Na

parte mais ó oeste desa vía (dende o acceso oeste cara abaixo) tamén se ocupa a totalidade da

calzada e camiño francés con vehículos das familias, que logo teñen que entrar e saír camiñando pola

mesma calzada que circulan os vehículos. Logo xa na propia rúa que vira á dereita dende o camiño

francés (a do acceso oeste ó centro) ten un primeiro tramo moi estreito que precisa ser delimitado

separando ás crianzas dos coches. Logo na zona fronte a porta e pavillón, amoranse o resto dos

coches (incluso sobre os bordes das fincas ó sur do pavillón) enriba da cuneta de lama, da zona verde

(que tamén se enlama), ocupando beirarúas por completo deixando unicamente a calzada para ir

camiñando ate a porta, esquivando os coches que circulan e os que manobran para aparcar e

desaparcar.

Unha situación complicada da que son, perfectamente, coñecedores os concelleiros de Educación e

de Medio Rural, tal e como lles ten explicado varias veces a ANPA, que xa lle ten solicitado o
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acondicionamento debido de toda a zona de entrada ao centro, como primeira actuación de urxencia

que se podería executar xa para este inverno:

● Creando un percorrido peonil pavimentado pegado o pavillón dende o sur ate a entrada,

de 1,50 m de ancho, e outro de separación de tráfico con bandas de goma ou pequenos

bolardos dende o acceso ate o camiño francés cara o norte de 1 m de ancho, pois aquí a

rúa é moi estreita.

● Facendo unha cuneta transitable que recolla a auga e permita pasar por riba, tipo un

prefabricado "caz" de formigón

● Pavimentando as zonas de aparcamento cun pavicespede ou similar, de modo que

sigamos tendo zona verde e pavimento poroso, pero que sexa á vez ríxido e non se

desfaga polo manobrar dos coches.

Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta propón o seguinte ACORDO:

1. Instar ao correspondente órgano de goberno a realizar melloras urxentes no

acondicionamento dos accesos ao CEIP Mestre Rodríguez Xixirei da Lavacolla..

2. Instar ao Concello e á Xunta de Galicia a colaborar na habilitación e construción dunha

estacionamento público para veículos que mellore a seguridade viaria da comunidade

educativa do CEIP Mestre Rodríguez Xixirei da Lavacolla.

3. Establecer as vías e canais de diálogo e consulta con toda a comunidade educativa e

nomeadamente coa ANPA Landras á hora de acometer os dous puntos anteriores.

Santiago de Compostela, 18 de Outubro de 2022

Á ATENCIÓN DO ALCALDE DE SANTIAGO
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