
O Concello quere retirar o 
proxecto de Praza Pública de 
Salgueiriños aprobado defi-
nitivamente en xuño de 1994. 
O prestixioso arquitecto 
Gallego Jorreto deseñou esta 
praza como unha gran área 
para os servizos, a actividade 
social e o lecer: un sitio digno 
para a feira do xoves, un 
espazo para actuacións, 
unha estación de buses 
urbanos cun gran apar-
camento, e unha carballeira 
coa recuperación do río 
Corvo. 
Máis de mil veciños pre-
sentamos, o pasado agosto, 
alegacións ao intento do 
Concello de cambiar este 
espazo público por vivendas. 
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NON PERMITAS QUE SANTIAGO 
 PERDA ESTE PROXECTO 

 
 

 
 

O Complexo Administrativo de Salgueiriños estase comezando a construír. A 
explanada onde se celebra hoxe o mercado dos xoves vai ser ocupada por un gran 
edificio da Xunta e outros nove edificios públicos van na contorna. A Praza Pública de 
Salgueiriños é o eixo central do complexo para os transportes e o aparcamento, 
aportando tamén zonas verdes e de actividade social como espectáculos e o 
mercadillo. O Alcalde está a promover unha recualificación ilegal no PXOM para 
construír vivendas e tirar abaixo o proxecto. Os orzamentos para facer a praza xa 
voaron, e as vivendas (aínda sendo de protección autonómica) moven moitos cartos... 
 

POR UN URBANISMO DE CALIDADE 
 
 
 

PLATAFORMA PRAZA PÚBLICA DE SALGUEIRIÑOS 
AVV Casa Agraria de Meixonfrío, AVV Alexandre Bóveda de Guadalupe e M. de Vite, AVV O Salgueiro de Salgueiriños, AVV de As Cancelas, AVV O Castiñeiro do Castiñeiriño, AVV 
Francisco Asorey da Almáciga, AVV Camiño de Santiago de Bando, AVV As Brañas de Andrés de Pelamios, AVV A Xuntanza da Rúa de San Pedro, AVV do Polígono de Vite, AVV 
Raigame do Ensanche de Compostela, AVV Río Sarela de San Louenzo, Comunidade de Propietarios Rúa de Melide 1 A 41, Comunidade de Propietarios Rúa Manuel María 2M1, 
Monte Cancelas S. Coop. Galega de Vivendas, Facenda de Vivendas S. Coop. Galega de Vivendas, Asociación cultural A Gentalha do Pichel, Asociación Ecoloxista ADEGA - 
Compostela, Asociación Ecoloxista VERDEGAIA, Asociación do Comercio Ambulante e Comercio en Prazas de Abastos de Galicia ACAPAG, Asociación Xitana Ría de Arousa de 
Vendedores Ambulantes. 

máis info: www.verdegaia.org/praza 
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