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Ponteareas logra a ampliación
da depuradora e a aprobación
do Plan Urbanístico

O goberno liderado polo
BNG, tras anos de traballo,
logrou un acordo coa Xunta
e o Estado, que permitirá
levar a cabo as obras de
ampliación e reforma da
depuradora de augas
residuais da Moscadeira.
Con esta actuación
daremos solución aos
problemas históricos máis
graves da vila: a
contaminación do Tea e a
falta de saneamento no
rural.
Con este investimento
próximo aos 12 millóns de
euros, poderemos acabar

Un investimento de case
12 millóns de euros para
soluciónar a contaminación
do Tea e a falta de
saneamento no rural

por fin cun problema que
vén arrastrando Ponteareas
dende hai máis de 25 anos,
cando entrou en
funcionamento a actual
depuradora sen capacidade
para tratar o caudal que
recibía. Isto provocou dende
o inicio verteduras ao río
Tea, que non só danaban o
medio ambiente, senón
tamén a arcas municipais

polas súas consecuentes
sancións económicas.
Así mesmo, é un paso
imprescindíbel para poder
ampliar o saneamento nas
parroquias que carecen del,
xa que na depuradora
actual non está permitido
conectar máis rede.

Ademais desta actuación,
grazas á aprobación do
PXOM, xa estamos
traballando no proxecto de
nova depuradora para
atender as necesidades de
saneamento das parroquias
situadas río abaixo desde a
depuradora da Moscadeira.
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Ponteareas xa ten Plan Urbanístico

Logramos un acontecemento
histórico: o Plan Urbanístico de
Ponteareas (PXOM) xa é unha
realidade. Rematamos así con
case 20 anos de incerteza,
inseguridade xurídica e
parálise urbanística da
localidade, así como de freo e
impedimentos ás iniciativas
empresariais e de
emprendedores. A entrada en
vigor do PXOM abre unha nova
etapa de impulso e
reactivación da economía
local, de oportunidades para a
creación de emprego e de
novos equipamentos e servizos
públicos para a veciñanza de
Ponteareas.

Co novo PXOM rematan
20 anos de incerteza,
inseguridade xurídica e
paralese urbanística
Cando comezamos a gobernar
Ponteareas en 2015, a
localidade levaba sen Plan
Urbanístico 13 anos. Este
goberno logrou en seis anos a
aprobación provisional do
PXOM por tres veces, en 2016,
en 2019 e en 2021. Nas dúas
primeiras non foi posíbel a súa
entrada en vigor pola negativa
da Xunta a aprobalo
definitivamente. Finalmente
este ano, e nun exemplo de
capacidade de negociación e
entendemento coa Xunta de
Galicia, logramos a aprobación
definitiva transcendental para
a historia de Ponteareas.

A alcaldesa, Cristina Fernández Davila, asinou o día 1 de outubro o novo Plan Xeral xunto á
conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

Grazas ao traballo iniciado por
Xosé Represas e continuado por
Cristina Fernández, poderemos
lograr a regularización e posta
en valor do parque empresarial
da Lomba para a implantación
de novas industrias e
actividades económicas e para
a creación de emprego ou a
cesión de terreos para o
patrimonio municipal onde
construír equipamentos e
instalacións como por exemplo
a nova escola infantil, a nova
depuradora de Moreira, máis
aparcadoiros, o novo centro de
saúde, máis parques públicos
ou novas instalacións
deportivas. Ademais, con esta
aprobación garántense os
postos de traballo das
actividades e instalacións
empresariais que ata agora

estaban sometidas a ameaza de
demolición e peche, como o
Eroski, e damos solución tamén
ao comercio e á hostalaría, que
non podía até agora legalizar ou
ampliar a súa actividade.

Grazas a esta aprobación os
veciños deixarán de pagar
IBI urbano por fincas nas
que non se pode construír
Este novo escenario
permitiranos modificar no
catastro fincas calificadas
como urbanas e que non o son,
é dicir, os veciños deixarán de
pagar a contribución como
urbana de fincas nas que non
se poden construir.

O primeiro camiño escolar seguro
de Ponteareas iniciarase neste ano
A rúa Trobador Xoán García de
Guillade transformarase no
primeiro camiño escolar seguro
de Ponteareas neste ano 2022.
Promoverase así o
desprazamento seguro e
sostíbel ao CEIP Ramiro Sabell e
aos IES Val do Tea, Pedra de
Auga e Barral, que suman máis
de 1500 alumnos e alumnas.

Foi deseñado coa
participación da
comunidade educativa
Esta actuación, que abranguerá
máis dun quilómetro de rúas,
foi deseñada nun amplo
proceso no que participou o
propio alumnado dos centros,
así como os pais, nais, equipos
directivos, persoal técnico e
veciñanza.

O tramo de 200 metros situado
entre o Concello e o Parque
Ferro Ucha pasará a ser
plataforma única, con
abundante arborado e
mobiliario urbano. O resto do
percorrido até o CEIP Ramiro

Mestres, alumnado e familias acompañaron aos técnicos nunha visita ao traxecto.

Sabell terá un carril de
circulación, en sentido de
entrada a Ponteareas, e outro de
aparcamento. O espazo que se
gaña deste xeito permite crear
unha plataforma de uso peonil e
de bicis duns cinco metros de
anchura. Ademais, as dúas
marxes da estrada contarán
con arborado de gran porte e
mobiliario urbano.
Tamén se actuará no tramo da
rúa Nardos, a carón do parque
Ferro Ucha, que une a estrada
de Guillade co Paseo Matutino.

Suporá unha gran
mellora na contorna
da rúa Trobador Xoán
García de Guillade
Unirase a rúa ao parque e
crearase unha plataforma única
de uso compartido entre
vehículos e peóns, con
preferencia peonil, no tramo do
Paseo Matutino comprendido
entre a saída do parque e a rúa
Feliciano Barrera, dando un
acceso seguro aos IES Val do
Tea e Pedra de Auga.

A actuación suporá un
investimento de case un millón
de euros, do que dende o
goberno local logramos o apoio
provincial co financiamento
dun 75% da obra.
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En marcha a nova iluminación
pública de todo o concello

A renovación de toda a
iluminación pública de
Ponteareas xa está en marcha.
Nas pasadas semanas iniciouse
o cambio a LED de máis de 7500
lámpadas exteriores do centro
urbano e das parroquias.
Cunha inversión de case
5,5 millóns de euros, serán
LED máis de 7500 lámpadas
Con esta actuación melloramos
a visibilidade da veciñanza e a
súa seguridade, reducimos en
1.712,79 toneladas as emisións
de CO2 a atmosfera e ademais
logramos un grande aforro nos
gastos de enerxía do concello.

Así mesmo, suporá unha
mellora na actividade
comercial, ao converter as rúas
e prazas en lugares máis
agradables e atractivos.

A inversión total desta
actuación ascende a case
5,5 millóns de euros.
Grazas á boa xestión do
goberno local e á boa saúde
financeira do Concello,
logramos a confianza doutras
administracións, que
financiaron o 80% do importe
do proxecto, e obtivemos un
préstamo superior a un millón
de euros para a parte
que corresponde á
administración local.

Substituiranse 7.560 luminarias e 155 cadros de mandos.

O BNG defende a sanidade pública
peche da unidade de tarde e deixou a miles de
ponteareáns sen médico nin médica asignada.
Ademais, a falta de pediatras en toda a
comarca supón o desvío de citas ao noso
centro de saúde e provoca o colapso do servizo.

A situación do Centro de Saúde de Ponteareas
é limite. O desmantelamento da sanidade
pública que practica o PP na Xunta provocou o

A futura construción dun novo centro de saúde
non pode ser empregada polo PP como cortina
de fume para tapar os problemas actuais. Por
iso, o BNG xa presentou iniciativas no
Parlamento Galego para que o PP poña freo ao
desmantelamento do SERGAS, contratando o
persoal sanitario necesario para garantir unha
atención primaria de calidade.

