
 
Resumo outubro - decembro 

 

Feitos e xestións varias: 
 Visita rúa Regueira por limpeza e peche finca do concello 
 Escrito a servizos para notificar afundido na rúa Palomar 
 Solicitude a Urbaser de recipientes de lixo para reciclaxe. 
 Reunión con Concelleira de Obras, infraestruturas e xuventude, relación 

temas tratados: 
- Utilización do local de Ensaios de Cima de Vila  
- Obras na rúa Regueira para arranxar fonte e lavadoiro, solicitamos incluír con 
recuperación da mina e da auga para a fonte, e arranxo da rúa Regueira. 
- Beirarrúas e urbanización na estrada Herbello a Magdalena. 
- Proxecto para a recuperación da fonte e lavadoiro do nacedoiro ou do cano, 
limpeza do camino de acceso, situado na zona de Cima de Vila con acceso a rúa 
Choupana. 
- Proxecto para dotar de servizos  de saneamento, abastecemento de augas e 
mellora do acceso na rúa Choupana (zona interior), recordamoslle o seu 
compromiso de arranxo do camino en mal estado e intransitable mentres non 
se execute a obra.  
- Solicitamolle información sobre o listado de incidencias de camiños para 
asfaltar que presentamos o día 20-01-2020. 
- Solicitámoslle información sobre a nosa solicitude de colocación dunha 
varanda no muro da rúa Choupana, polo perigro que supón pola gran altura. 
- Solicitude de asfaltado dos 100 m que faltaban na rúa Souto, pois agora co 
bacheado e debido a gran pendiente que ten está moito mais perigoso para os 
vecinos, pola solta de pedras e asfalto. 
- Solicitude sobre o noso  escrito de limpeza e arranxo da rúa Loureiro, pois 
necesita canalizarse a auga que pasa por el das escorrentías dos camiños e a do 
riachuelo que  atravesa o Souto. 
-  Solicitude de arranxo do cruceiro da rúa Ensinanza. 

 Reunión con Policía municipal, relación temas tratados por perigosos: 

 Regulación do tráfico na rúa Andias 

 Falta de seguridade na rampa de baixada no aparcadoiro novo da rúa 
ensinanza, pola falta de visibilidade dos nenos que pasan pola beirarrúa cara a 
rúa Poio. 

 Falta de visibilidade na saída da rúa Lisboa no acceso a Avda. de Vigo 

 Falta de visibilidade na saída da rúa Cima de Vila no acceso a rúa 



Ensinanza, retirada de recipientes de lixo. 

 Espello na rúa Herbello a Magdalena, na saída da rúa Rocha 

 Espello na Avda. de Vigo, na saída da rúa Real 

 Eliminar sinalización na rúa Ensinanza (parte superior do calella cara a 
Avda. da Coruña. 

 Prohibir estacionamento no cruce da rúa Ramal do Paraíso, coa rúa 
Paraíso 

 Trapicheo na Avda. da Coruña nº 14 (edificio en construcción) 
 Reunión con Carmen, e posteriormente coa empresa Vale, para levantar e 

colocar tapas de saneamento e pluviais na rúa Enxerto. 
 Solicitude de reunión Concelleiro de Urbanismo, tema beirarrúa Herbello a 

Magdalena, e traballos rúa Regueira, a día de non nos recibiu. 
 Runión con Medioambiente (Pili), sobre limpeza de fincas: 

 Enxerto.-  requirimento a policía local 06-10 

 Andias.- limpas, menos una 

 Souto.- en investigación de propietarios 

 Camiño de Cima de Vila.- requirimento a policía local 30-09 

 Choupana.- solicitado informes  

 Rocha.- notificación 05-10 
 Reunión con Mabel, tema proxecto e arranxos Regueira 
 Resposta fibra Optica por parte de Telefónica (08-10) 
 Escrito a Alcaldía e a Concelleira de Participación vecinal, sobre Local de 

Ensaios de Cima de Vila, para uso da Asociación. 
 Reunión co vecindario da rúa Souto 
 Reunión con vecindario de edificio Avda. da Coruña 107 
 Reunión con Concelleira de Participación veciñal e Sanidade, entrega 

analíticas das fontes públicas existentes no ámbito da nosa Asociación. 
 Escrito Concelleira de Participación veciñal e Sanidade, sobre analíticas das 

fontes públicas, pois faltan fontes. 
 Xestion con Nico - Aqualia por filtraccións na rúa Torre. 
 Conversa con Concelleira de Servizos por: 

 Desbroces 

 Alumeados 

 Fibra Optica 

 Seguridade 

 Recollida de lixo 

 Parques infantís 
 Reunión con Carmen (Concello), sobre canalizacións rúa Enxerto, que filtran 

auga nas vivendas 
 Reunión con Urbaser, tema de recipientes de reciclaxe lixo  



 Reunión no Concello, tema aval da Regueira 
 Escrito a Servizos, tema poste teléfono rúa San Pedro nº 61 
 Escrito a Urbaser por recipientes de lixo 
 Chamada a Telefónica por tema fibra óptica 
 Reunión con vale, camino do Enxerto 
 Reunión Concello tema aval Regueira 
 Reunión con Mabel e Concelleira de Obras tema obras varias Regueira 
 Reunión con Carmen, tema canalizacións rúa Enxerto 
 Presentar escrito de denuncia contra telefónica por tema Fibra Optica, ante 

Ministerio Asuntos Económicos e Transformación Digital. 
 Escrito a Servizos por canalizacións atascadas no Camiño do Enxerto, e na rúa 

Paraiso 
 Escrito a Servizos por cables de telefonía colgados en rúa Toxeira 
 Solicitar reunión con Alfonso Laxe, tema Regueira 
 Escrito a Xunta de Galicia por desbroces na Avda. da Coruña 
 Conversa con Mabel e con María (xefa Urbanismo), tema Regueira 
 Conversa con Concelleira de Obras e Xuventude, tema local de reunións para 

a Asociación. 
 Escrito a Xunta de Galicia, por falta de funcionamento semáforo  na Avda. da 

Coruña, cruce rúa San Pedro. 
 Notificación o Concello e a policía local, por falta de funcionamento semáforo  

na Avda. da Coruña, cruce rúa San Pedro. 
 Solicitar a Urbaser cambio de recipiente de lixo roto xunto o IES María Soliño 
 Conversa con Concelleira de Obras e Xuventude, tema local de Ensaios Cima 

de Vila. 
 Escrito a Alcaldía sobre ordenación de tráfico en saída de buses do IES María 

Soliño. 
 Reunión con Concelleira de Obras e Xuventude, por tema recollida de chave 

para acceder a documentación do local de Ensaios de Cima de Vila. 
 Conversas con Vicepresidencia, para organizar elección de Xunta Directiva e 

aprobación de Estatutos.  
 Reunión con Concelleira de Participación vecinal, para local onde celebrar 

votacións para elección de Xunta Directiva e aprobación de Estatutos.  
 Reunión con brigada de desbroces 
 Conversas varias con Carmen, tema desbroces 
 Celebracións de votacións  para elección de Xunta Directiva e aprobación de 

Estatutos, sendo elixida Xunta Directiva por 82 votos, e aprobados Estatutos por 77 
votos. 
 Legalizar Asociación ante Vicepresidencia 
 Solicitar a Servizos poda ou corta de árbol xunto o río do Castelo 



 Escrito a Deputación de Pontevedra para rematar muro na súa totalidade, 
dotando a citada estrada (EP-1002) dunhas medidas de seguridade maiores, que era 
o obxectivo final do citado acordo. 
 Realizado tapado canalizacións rúa Enxerto 
 Solicitar e Servizos de colocacións de poste e punto de luz na rúa Serra 

Nacente de Abaixo. 
 Notificar a Concello limpa de camino de acceso entre as dúas partes da rúa 

Serra Nacente de Abaixo. 
 Reunións e conversas varias con Mabel, tema Regueira. 
 Escrito a Concelleira de Participación Vecinal e Sanidade sobre analítica da 

fonte da rúa Serra Nacente de Abaixo. 
 Escrito ao Concello notificando novo nome e datos de contacto da Asociación. 
 Escrito a obras para realizar proxecto para realizar dun proxecto e realización 

das xestións e obras  necesarias para a  súa posterior execución do enlace entre os 
dous tramos da rúa Serra Nacente de Abaixo. 
 Conversa con Deputación por beirarrúas estrada Herbello a Magdalena 
 Visita con Mabel a limpeza na Regueira 
 Desbroces en acceso a fonte e lavadoiro do Cano (ou Nacedoiro) 
 Reunión coa Concelleira de Servizos, temas tratados: 

 Tema desbroces, lle comunicamos o malestar dos vecinos e noso polo 
estado no que se atopan os barrios, pois levaban 2 anos sen limparse , e 
ademais onde se limpou deixouse o desbrozado sen recoller, e inclusive 
acumulado diante dos portais de acceso as vivendas. 

 Reiteramolle a solicitude de colocación dun poste e alumeado xunto a 
fonte de Serra Nacente, na rúa Serra Nacente de Abaixo. 

  Fixímolle chegar o problema datardanza na reparación de alumeados 

 Comentámolle o da tapa metálica da arqueta na Avda. da Coruña a 
altura do nº 107. 

 Chegamos a acordo para a utilización dos 400 €. 
 Visita con Mabel e Concelleira de Obras a Regueira, para concretar traballos a 

realizar. 
 Visita con canteiro, para recuperar cruceiro rúa Ensinanza e fonte do Lameiro 
 Reunión con Pili Medioambiente, tema limpeza de fincas 
 Reunión con Lagoa (concello), localización en arquivos escrito cesión a 

Asociación da auga da mina da Regueira. 
 Xestións na Agencia Tributaria de legalización Asociación. 
 Reunión con Concelleira de Obras, infraestructuras e Mabel, relación temas 

tratados: 

 Recuperación fonte e lavadoiro do cano, para que se realice o proxecto 
aproveitando que agora o sendeiro de acceso se atopa desbrozado. 



 Reparación da rúa Choupana, parte interior, ata a execución de dotala de 
servizos de saneamento e abastecemento, que a pesar do acordo da xuntanza 
anterior (05-10), a día de hoxe segue sen reparar os buratos. 

 Arranxo detrás da rúa Castiñeiros 

 Arranxo do cruceiro da rúa Ensinanza, lles solicitamos que pidan os permisos 
regulamentarios a patrimonio. 

 Arranxo da rúa Loureiro, para realizar o proxecto. 

 Asfaltado dos 100m que quedaron sen realizar na rúa Souto 

 Colocación de reixa para recoller augas na rúa Escote 

 Realizar o proxecto para unir ámbolos dous tramos da rúa Serra Nacente de 
Abaixo 

   O proxecto de recuperación da fonte e Lavadoiro da Regueira, e o seu 
entorno, así como as obras necesarias: 
o  Deixando claro cal é o proxecto de recuperación da fonte e do lavadoiro. 
o Utilizar a totalidade do aval bancario na recuperación da zona, que para 

nos conleva: 
 Recuperación da auga da mina e levala o entorno do lavadoiro 
 Dotar o entorno das medidas de seguridade que impidan unha posible caída 

de persoas, pola gran altura, e os alumeados. 
 Solucionar o problema de humidades do edificio adxacente, producidos polo 

muro de carga. 
 Arranxar a rúa Regueira 
 A todas estas propostas lles aportamos posibles solucións 
 Escrito a medioambiente, limpeza fincas rúa Escote 
 Visita a rúa Regueira, constatar realización de limpeza e obras 

 Escrito a Alcaldía, solicitar sinalización rotonda rúa Ensinanza, cruce rúa 

Paraíso. 

 Escrito a Alcaldía, solicitar paso Avda. da Coruña, cruce rúa Pancho Eiroa 

 Escrito a Alcaldía, solicitar continuar beirarrúa na Avda. da Coruña ata cruce 

rúa Pancho Eiroa. 

 Aviso de avería a Aqualia, por rebose augas residuais na rúa Herbello a 

Magdalena, xunto cruce rúa Castro de Darbo. Arranxado. 

 Solicitar limpeza e poda rúa Castiñeiros. Realizado. 

 Escrito a Deputación por Arranxo en Estrada Herbello a Magdalena, con cruce 

rúa Souto. 

 Escrito para reparación de semáforo en Avda. de Coruña, xunto cruce rúa San 

Pedro (por indicación Deputación). 



 Escrito a Medioambiente por incoación de expediente a asociado, por 

problema de mala ubicación de limpeza de fincas. 

 Realizar mediación por problema entre vecinos por animais. 

 Entrega de agasallo a Pepe como agradecemento polo seu traballo e a 

xenerosidade, de anos de dedicación. 

 Visitas varias a Regueira para seguimento de obras da fonte e o lavadoiro. 

 Solicitudes varias a Urbaser de recollidas de lixo para punto limpo, se realiza a 
notificación en canto algún veciño nos fai chegar a foto ou a queixa. 
 Solicitudes a Servizos de posta en servizo de alumeados varios, se realiza a 

notificación en canto algún veciño nos fai chegar a a queixa. 
 

 
 
 
 

 
 
 


