
Plan de Actuacións no Barrio Oza Gaiteira Os Castros.

As cuestións abertas no barrio afectan a moitos ámbitos temáticos que teñen unha forte 

interrelación.

A movilidad, por exemplo, require unha reordenación integral do actual modelo de tráfico 

rodado. Pero tamén fai necesario reducir a dependencia dos vehículos, para o que é preciso 

traballar no deseño de espazos dotacionales accesibles. 

Promover a cultura da proximidade require intervir na mellora do espazo público e no seu 

deseño pensado exclusivamente para o tráfico rodado actualmente. 

Así mesmo, hai que promover que a actividade comercial tradicional responda ás demandas 

dos veciños  e veciñas  poidan competir con outros tipos de plataformas comerciais.

( Creación dunha Área Comercial Aberta no barrio)

Tamen hai  factores sobre os que é necesario intervir, que tamén presentan unha densa 

trama de interrelacions que esixe que as actuacións de desenvolvemento do entramado 

urbano de Oza Gaiteira Os Castros contémplense desde unha perspectiva integrada. Esta 

perspectiva integrada require considerar de forma conxunta os aspectos económicos, 

ambientais e sociais para deseñar unha intervención que sitúe ao noso barrio nun horizonte 

de crecemento e de sostenibilidade.

Consideramos  imprescindible acometer unha actuación de gran calado que incida tanto en 

aspectos formais como funcionales da paisaxe urbana. Esta actuación catalizadora e con 

efecto sinérgico, é a construción do equipamiento  nas antiga Galerias comerciais da Avenida

de Oza , rúa da Mercé.

Ademais, no modelo de urbanización do barrio Oza Gaiteira Os Castros  é posible gañar 

espazo público e mellorar a calidade do hábitat, pero tamen a creación de zonas verdes ou 

equipamientos. É fundamental para a sostenibilidad ambiental e social do barrio, é necesario 

orientar a nova urbanización de parcelas próximas ao espazo residencial dándolle unha 

especial importancia á creación de parques públicos. Neste sentido, a remodelación da ampla

de parcelas do barrio,  estarían orientados a cumprir este obxectivo de mellorar os  espazos 

dotacionales e zonas verdes.

En base a estas temáticas  a estratexia do plan de revitalizar descansa nos seguintes tres 

aspectos :



-Un proxecto sinérgico que contribúa á eficacia das actuacións de desenvolvemento da 

sostenibilidad urbana.

-Unha actuación integrada que incida nos factores económicos, ambientais e sociais clave.

-Unha mellora dotacional mediante un desenvolvemento urbanístico da contorna do barrio 

centrado na construción de equipamientos e zonas verdes.

As intervencións que dende unha perspectiva integrada tendrían que  se levarán a cabo, 

permitirán alcanzar os seguintes obxectivos:

-Potenciar a imaxe dos barrios  do barrio Oza Gaiteira Os Castros mediante a construción 

dun equipamiento público de calidade arquitectónica e con dotaciones que permitan 

revitalizar a súa vida social e cultural (exemplos Faro de Oza, edificio Modernista, antiga 

Fabrica de Tabacos, Capela de Oza e antiga Galerias Comerciais)

-Incrementar os servizos e dotaciones do barrio, en especial os de atención a maiores, á 

infancia e a políticas de igualdade de oportunidades.

-Reducir as necesidades de movilidad e mellorar a accesibilidad mediante a ordenación 

integral do tráfico rodado, mellóra do espazo público, iniciativas de peatonalización e a 

promoción da cultura da proximidade e melloras do transporte publico.

-Mellorar a calidade do espazo público urbano.

-Promover a incorporación da muller ao mercado laboral mediante políticas de apoio 

específicas e creando servizos accesibles de coidado dos menores.

-Mellorar o comercio mediante intervencións de apoio a comerciantes en materia de xestión 

e merchandising e adaptación dos seus negocios ás novas tecnoloxías. 

-Creación de axudas como microcréditos para dotar de liquides a negocios que se vexan con 

esta dificultade.

-Desenvolvemento de sectores de actividade específicos, como a hostelería..



Aumentar considerablemente a superficie de parques públicos e zonas verdes mediante a 

urbanización de zonas colindantes co barrio.

-Promover a integración da poboación inmigrante e a súa participación na economía e a vida 

social do barrio mediante actuacións específicas de apoio e asesoramiento.

-Promover a implicación do vecindario e a difusión das actuacións de desenvolvemento 

urbano do proxecto mediante unha programación cultural específica galega e  que inclúa a 

historia do noso barrio.

-Desenvolver estas actuacións mediante un modelo de xestión eficiente, transparente e 

participativa, que conleve a implicación da veciñanza e do pequeño comercio do barrio.


