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D. Miguel Anxo Álvarez Campos, concelleiro do BNG en San Cibrao das 

Viñas ao abeiro ó disposto da Lei de Administración Local de Galiza e 

demais disposicións concordantes comúns, presento ante o Pleno da 

Corporación Municipal a seguinte MOCIÓN;  “ Tráfico rodado en San 

Cibrao das Viñas “, esperando que sexa incluida na orde do día do vindeiro 

pleno, para o seu debate e posterior aprobación se procede 

Exposición de motivos: 

Durante as últimas décadas é evidente que o tráfico de vehículos medrou 

considerablemente, así como o maior tamaño de camións; a este feito non 

é alleo o pobo de San Cibrao que pola seu  deseño e estrutura convirtiuse 

nun auténtico funil  onde en numeroras ocasións quedan atrapados os 

vehículos obrigándoos a manobrar, pondo a proba a pericia dos 

condutores; e pondo en perigo aos viandantes, así como as balconadas 

dos edificios cos que en numerosas ocasións colisionan os vehículos 

causando graves desperfectos. 

Coas obras de remodelación dun edificio, mediante o 2º Plan E, destinado 

para centro de día esta problemática viuse aumentada ante a ausencia de 

señalización e o estacionamiento de camións para sacar o entullo . 

Porén, esta non é a única problemática, xa que na chamada Urbanización 

Fonteboa, onde se construíron numerosos edificios de vivendas e non se 

realizou ningún vial alternativo o problema de tráfico é maiúsculo; xa que 

para ter aceso a estas vivendas hai que pasar polo medio do pobo onde o 

ancho da rúa en moitos puntos non ten 3m que unido aos numerosos 

socabóns e os graves desperfectos do hormigón, sen renovar dende fai 

máis de 20 anos, provoca graves desperfectos nos vehículos.  

 A única saída digna para estas veciñas e veciños é pola N 525, mais a  

obriga de ter que dirixirse hacia  o Polígono Barreiros para logo voltar para 

Ourense faino inviable. 

http://www.bng-galiza.org/sancibrao/


Canto máis se tarde en afrontar este problema, mais complexo e 

dificultosa será a solución; San Cibrao non pode aguantar dez anos máis 

sen unha via alternativa a actual. 

En consecuencia o BNG do Concello de San Cibrao das Viñas solicita do 

Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 

 

1. Que se tomen as medidas oportunas para regular o tráfico 

rodado na Rúa Principal de San Cibrao. 

2. Que se subsanen as graves deficiencias existentes no hormigón 

desde a Praza ate a da rúa da Fonteboa. 

3. Que se tomen as mediadas oportunas para regular o tráfico na 

rúa da Fonteboa. 

4. Realizar o estudo dun Proxecto para solucionar de forma 

definitiva,  o problema de trafico de San Cibrao 

 

 

 

San Cibrao das Viñas, 27 setembro de 2010 

 

 

 

Asdo; Miguel A. Álvarez Campos 
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