Modificacións propostas polo BNG ao
proxecto reformulado de acondicionamento da
Avd. de Celanova (OU-531) P.Q. 0+000–0+350
Logo de analizar en profundidade o proxecto de reformulación da actuación de
acondicionamento da Avenida de Celanova (OU-531) P.Q. 0+000–0+350, presentamos
para a súa consideración as seguintes modificacións puntuais que, non alterando
substancialmente o proxecto orixinal para non provocar novos retrasos nesta obra
prioritaria, permitirían, dende o noso punto de vista, obter un resultado máis acorde cos
obxectivos perseguidos de humanización e incremento da seguridade viaria nesta rúa, en
beneficio dos residentes da mesma e de todos veciños e veciñas de Xinzo.
As modificacións propostas son as seguintes:
1. Eliminación do carril de entrada como opción de acceso para todos os vehículos que
circulen na dirección Vilar de Santos-Xinzo. Restrición como carril exclusivo de
acceso para residentes.
2. Reubicación do paso de peóns.
Adicionalmente tamén lembramos a necesidade de:
3. Limpeza e eliminación do resto de especies vexetais.

Eliminación do carril de entrada como opción de acceso para todos
os vehículos que circulen na dirección Vilar de Santos-Xinzo.
Restrición como carril exclusivo de acceso para residentes.
No actual proxecto de reforma o Concello, coa Xunta, perden a oportunidade de implantar
o sentido único de circulación na Avd. de Celanova: só de saída centro de Xinzo - Vilar de
Santos. O mantemento do duplo sentido resulta innecesario e agrava significativamente
as condicións de falta de seguranza viaria e saúde ambiental xa existentes. A circulación
en dirección ao centro da vila pode realizarse con total efectividade (case sen
desprazamento engadido) accedendo á Avd. de Ourense pola R/ Zepetal. Desperdíciase
unha facilísima oportunidade de HUMANIZACIÓN da vía sen perder funcionalidade no
tráfico nin restar accesibilidade aos servizos.
Cómpre non esquecer que fora precisamente o argumento da “seguranza viaria” o
utilizado no seu día polo Goberno Municipal para pretender coarlle á veciñanza unha
reforma da vía que pasaba pola total eliminación das árbores centenarias que a
caracterizan, e que foi só mediante a mobilización social que se evitou tal despropósito.
Pois ben, curiosamente, no actual proxecto de reforma, o actual carril de servizo pasa a
se converter nun carril principal de circulación. Isto significaría que os vehículos

transitarían sen limitacións nen restricións absolutamente rente a unha estreita beirarrúa
e, xa que logo, moi perto dos baixos, portais e mesmo vivendas. Son máis que evidentes
os perigos desta “recualificación” do carril: representaría un elevado risco para a propia
veciñanza da rúa en particular e para todas e todos o usuarios da vía a pé e en bici, en
xeral.
Desde o BNG, temos unha aposta sinxela e clara que permitiría conxugar á perfección
ambos os factores: funcionalidade no tráfico e no acceso aos servizos comerciais e
humanización da Avda. de Celanova. A solución pasa, como se adiantou, polo
estabelecemento para todos os vehículos dun único sentido de circulación e converter o
carril esquerdo nun carril reservado ás veciñas e veciños desa marxe da estrada, os cales
conservarían total acceso rodado a el desde a rotonda que conecta coa R/ Zepetal.

Reubicación do paso de peóns
Así mesmo, non semella o máis acaído en materia de seguranza a nova situación do paso
de peóns no inmediato comezo da vía, xusto pegado á rotonda da Avd. de Ourense,
reducíndose enormemente a visibilidade e marxe de reacción para os vehículos en
relación á importante cantidade de peóns que adoitan utilizalo.
Neste caso propoñemos sinxelamente o seu mantemento na actual ubicación, que
permite unha visibilidade moi superior para vehículos, viandantes e ciclistas.

Limpeza e eliminación do resto de especies vexetais
Finalmente, resulta igualmente sinxelo e imprescindíbel que se supriman de vez todos os
restantes obstáculos á visibilidade do tráfico na vía, como son as actuais plantas
existentes entre as árbores, plantas que resultan ser dunha especie invasora que hoxe en
día está considerada como unha praga.
Así mesmo, débese garantir que a faixa lonxitudinal na que se atopan as árbores
centenarias garanta, en calquera caso, tamén a súa protección para que non se vexan en
risco, polo enorme patrimonio natural e ambiental que representan para a veciñanza, quer
en materia de depuración do aire, regulación térmica, quer, sinxelamente, dende un punto
de vista humanístico, que debería rexer ao acometer calquera obra ou actuación
urbanística na nosa vila.

En Xinzo da Limia, a 20 de novembro de 2018

