
PROPOSTAS BNG PARA O EDUSI

A ESTRADA VERDE

 Adhesión aos proxectos de compostaxe doutras administracións públicas e campaña de 
concienciación sobre a importancia da recollida selectiva en xeral. Universalizar a recollida 
selectiva de residuos reciclábeis e todo o rural.

 Restaurar a Alameda, plantando máis árbores. No canto de terra ou area, plantar herba.
 Dispersar as zonas verdes e de lecer por todo o casco urbano.

MOBILIDADE URBANA E SOSTÍBEL

Fernando Conde:
1. A realización dun Plan Integral de desenvolvemento da zona de Fernando Conde (espazo 

leste da vila), con financiamento plurianual, incluíndo a achega dos fondos procedentes do 
plan AESS 2020, que contemple as seguintes obras actualmente recollidas no PXOM

2. Apertura do vial que une as Colonias coa rúa 25 de Xullo.
3. O ensanche e a urbanización da prolongación da rúa do Muíño.
4. Apertura e urbanización das rúas transversais que comunican as rúas citadas e a estrada de 

Circunvalación.
5. Dotación de zonas verdes e de aparcadoiro necesarias en función da ocupación habitacional 

que corresponda á totalidade da zona.
6. Humanización da rúa Fernando Conde.
7. Incluír nos proxectos de urbanización a conexión dos gas cidade, fibra óptica...e outros 

servizos complementarios co fin de evitar obras posteriores.

Rúa da Cultura
 Reordenación do tráfico no entorno dos institutos e os pavillóns deportivos orientada a 

circulación dos vehículos nunha soa dirección.
 Fixar en 30 Km/h o límite de velocidade máxima en toda a área.
 Deseño e implantación de sistemas de moderación do tráfico en toda a área, especialmente 

no entorno dos institutos e pavillóns.
 Dotación dun sistema de alumeado público que priorice a iluminación sobre as zonas de 

circulación dos peóns. 
 Creación duna senda peonil que una a rúa da cultura cos institutos, pavillóns, campo de 

fútbol e carballeira.

Aparcadoiros en superficie públicos e gratuítos:
1. Nos terreos entre as rúas Gradín e Santo Antón, con acceso rodado desde a primeira e peonil

(escaleiras) pola rúa Santo Antón, iniciando as actuacións necesarias para a compra dos 
terreos.

2. Na parte posterior da Casa das Letras. Iniciar a execución do SUD R10. Concentrar o solo 
correspondente por cesións ao concello na zona traseira da Casa das Letras e mercar o solar-
almacén que linda con este na parte oeste, coa finalidade de que o edificio quede illado de 
todo tipo de construcións, e ter unha entrada ao aparcadoiro desde a avenida Benito Vigo. 
Apertura da rúa que conecta a estrada de Forcarei cara rúa do Matadoiro desde o entronque 
desta coa estrada de Ouzande.

3. Desenvolvemento do SUNC R01 e R02 co fin de obter terreo para dúas zonas de 
aparcadoiro, unha á altura da Praza do Mercado, con acceso a esta, a Rúa Antón Losada e ao
Cruceiro. Outra no tramos final da avenida de América (xa utilizada actualmente como 



aparcadoiro).
4. Execución do SUNC R03 para situar unha zona de aparcadoiro nos terreos comprendidos 

entre a Rúa Fermín Bouza Brei e a parte posterior do colexio Pérez Viondi.
5. Eliminar zona hora e zona de residentes.

 Supresión das barreiras arquitectónicas para favorecer os desprazaemtos das persoas con 
problemas mobilidade.

PROMOCIÓN DO TURISMO VERDE

Praias fluviais:
 Mellorar as praias fluviais do rural (Couso, Barcala e areal de Berres).

Roteiro da auga:
 Crear unha senda peonil por todas as infraestrutras que aproveitaron a auga para producir 

electricidade e madeira no entorno do Liñares (central de Pina, aserradoiros de 
Pontenogueira, etc).

 Consolidación da Torre e do Pazo de Guimarei.
 Creación da ruta do románico e actualización da guía correspondente.
 Elaboración dun Plan de Dinamización Turística. Habida conta da transversalidade sectorial 

do turismo no concello (empresas que ofertan aloxamento, empresas que ofertan actividades
complementarias, empresas que ofertan gastronomía, etc) é imprescindible redeseñar un 
plan xeral que veña a dinamizar o sector turístico no seu conxunto, contando coa 
colaboración dos entes implicados: Asociacións e empresas privadas vinculadas ás casas de 
Turismo Rural, Hostais, Pensións; Restaurantes, Bares e Casas de Comida; Empresas de 
Turismo Activo, e mesmo Comercio Local. 

 Creación, promoción e comercialización de paquetes turísticos. Aproveitando o singular 
patrimonio material e inmaterial (arquitectónico, paisaxístico, etnográfico, gastronómico, 
micolóxico, literario, musical, etc) crearanse diferentes paquetes turísticos cos que 
incentivar a visita de turistas á Estrada onde se combine o aloxamento, a manutención así 
como as visitas ás diferentes contornas do Concello da Estrada. De xeito inmediato se 
retomará o “eliminado da web do concello” Roteiro Castelao así como Os Roteiros 
Micolóxicos ou o Roteiro do Románico. Do mesmo xeito instaremos a Xunta de Galiza a 
que retome os programas galegos “Primavera Activa”, “Á procura do Cogomelo” ou 
“Galicia Natural” a fin de que poidamos volver a ver Turistas nos establecementos 
hoteleiros e hostaleiros do noso concello.

 Posta en valor dos contornos que incentiven a actividade turística. O patrimonio eco-
xeográfico, etnográfico, arqueolóxico e histórico-artístico, así como uns servizos e 
infraestruturas axeitados e a súa sinalización, son ferramentas indispensábeis para poder 
satisfacer as demandas de aqueles que aposten por visitarnos. É imprescindible dar 
continuidade á recuperación e posta en valor do patrimonio rural, tanto material (fontes, 
lavadoiros, muíños, castros...) como inmaterial (historia local, contos, lendas, música, 
artesanía, gastronomía, tradicións e costumes) que se iniciou no tempo do goberno do BNG.

 Promoción do destino turístico a través do emprego de internet e as redes sociais como 
punto de interese turístico así como dos recursos turísticos e para a promoción e 
comercialización dos Paquetes Turísticos que se creen.

 Formación para o sector. Formación específica naquelas áreas que o sector nos demande en 
clave de mellora da oferta.

 Apoio ás organizacións sen ánimo de lucro con finalidades promocionais do Turismo. 
Apoiaremos especialmente tanto ás asociacións como a calquera outra “formación” que sen 



ánimo de lucro, teña como finalidade a posta en valor do noso patrimonio, a axuda a 
creación da Estrada como “destino turístico” e a aquelas entidades que en definitiva 
colaboren neste proxecto común que é por a Estrada no centro de miras dos posibles turistas.

 Unificación da sinalización das casas de turismo rural.
 Instalación de paneis informativos sobre as excelencias turísticas do concello nas principais 

vías de comunicación da Estrada.

REVIVAMOS O RURAL

 Recuperar os sistemas de regadío existentes, actualmente infrautilizados, e mesmo dotar de 
novos sistemas como medio de mellorar a produtividade da terra.

 Estabelecer canles de comercialización en circuíto curto, potenciando a praza de abastos, 
locais de cooperativas gandeiras e a feira sustentábel como punto de venda directa. Asemade
promover relacións estábeis entre produtores e comercio local de xeito que se garanta saída 
comercial á produción.

 Promover e apoio ás iniciativas das agrupacións de persoas propietarias e cooperativas 
dirixidas á ordenación do monte e á prevención dos lumes forestais. 

 Apostar por un monte multifuncional compatibilizar usos diversos: forestal, froitos, 
cogumelos, uso recreativo, cultural, aproveitamento biomasa.

 Creación e diversificación das masas forestais. Impulso das cadufolias autóctonas e as 
madeiras de calidade.

Matadoiro:
1. Sacar a concurso unha nova concesión nas mesmas condicións nas que estaba a anterior.
2. Facer un estudo de rendibilidade da explotación do Matadoiro que estableza:
3. Estrutura mínima de funcionamento do matadoiro: espazo, maquinaria, persoal e custos.
4. Ingresos en base a unha actividade normal de matanza para os carniceiros de A Estrada 

cunha tarifa competitiva.
5. En consecuencia ver o déficit económico da explotación.
6. Buscar unha actividade complementaría para o matadoiro que reporte os ingresos necesarios

para cubrir o déficit, para o que propoñemos: A elaboración dun proxecto de explotación 
municipal ou mixto que, procurando a súa rendibilidade, sexa capaz de dar servizo aos 
carniceiros a un prezo asumíbel complementado cunha actividade propia que dea saída á 
produción de carne (vacún, porcino, cabalar, aviar,ovino) comarcal que integre a produción, 
elaboración e comercialización baixo unha marca que a identifique e sexa garante dun xeito 
de crianza e manutención tradicional ou de pastoreo ao aire libre, diferenciándose así do 
produto industrial.

7. Tamén se pode contemplar a instalación dunha sala de despece e un servizo de matanza a 
particulares que inclúa a recollida de animais, matanza,  despece e servizo a domicilio.


