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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;  “Rexeitamento do estudo informativo da nova estrada de conexión A-

52 coa N-525  “, esperando que sexa incluida na orde do día do vindeiro pleno, para o 

seu debate e posterior aprobación se procede 

Exposición de motivos: 

O concello de San Cibrao  das Viñas pola súa situación xeográfica e por contar 

cunha planicie propiciou que en décadas pasadas se crease un polígono 

Industrial .  

A escasa planificación urbanística levou a que non se plantexaran 

adecuadamente viais, e a improvisación  marcou a creación de estradas que en 

vez de comunicar aos veciños e veciñas dos pobos de San Cibrao, nos divide 

cada vez máis. 

A historia volve a repetirse co proxecto de enlace da A-52 coa N-525 . 

O BNG está a favor e apoia, a  dotación dos nosos Polígonos dunhas 

infraestruturas de calidade, que favorezan a movilidade e o asentamento de 

novas industrias.  A unión directa dos Polígonos coa autoestrada, é unha 

reivindicación histórica e lexítima dos industriais, mais as propostas que 

plantexa a Xunta de Galiza non son viables socialmente, posto que supón un 

custo demasiado alto ao ter que derrubar numerosas vivendas, e crea unha 

barreira na expansión urbanística de pobos como o de Sta Marta. 

Ademais crea novas divisións nos pobos como en Noalla de Arriba, impedindo 

a súa conexión ao crear barreiras de distorsión dos fluxos entre os núcleos 

Tradicionais; como xa sucedeu con Noalla de Abaixo e agora non  pode.entrar 

o camión de recollida de lixo. 

Estas propostas satura de tráfico a pobos como o de Currás , ou a Infesta; e 

aumentaría en todos eles a contaminación acústica  e atmosférica. 

Por se fora pouco o estrago social e emocional, estas propostas feitas para o 

enlace da A-52 co Polígono, non desempeñan o fin para o que foron pensadas: 

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


o aforro económico no transporte de mercadorías; xa que é un vial demasiado  

longo -duns cinco kilómetros- mentres que a conexión polos actuais viais é 

tamén  de cinco kilómetros ; polo que pode deducirse que  o aforro económico 

para o empresariado coas alternativas propostas para esta conexión, pode ser 

considerado nulo, ou incrermentar os custes  se o vehículo vai en direción Vigo. 

 En vista da oposición viciños e veciñas dos pobos de Sta Marta, Ponte Noalla 

de Arriba, Currás, a Infesta  e Sta Comba en contra das alternativas 

propostostas  para construción dun enlace da A-52 co Polígono,  

o BNG do Concello de San Cibrao das Viñas solicita do Pleno da Corporación 

Municipal a adopción do seguinte acordo: 

O rexeitamento  do estudo informativo da nova estrada de conexión A-52 coa N-

525 – publicado no Dog de 8 de setembro do 2010 -  por consideralo socialmente 

inxusto e agresivo para os pobos de Sta Marta, Ponte Noalla de Arriba, A Infesta, 

Sta Comba e Currás e instar a Xunta de Galiza a que redacte un novo proxecto 

que sexa viable socialmente. 

 

 

San Cibrao das viñas, 27  de setembro de 2010 

 

 

 

Asdo; Miguel A. Álvarez Campos 
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