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A Asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros  

Plan de movilidade Sostible no Barrio .

Un Plan de Movilidad Sostible define as grandes orientacións da política de mobilidade nas 
cidades e áreas circundantes coa finalidade de garantir un equilibrio a longo prazo entre as 
necesidades de mobilidade e o medio ambiente.

Obxetivo do plan de movilidade  :

Diminución de atascos e dos efectos derivados da conxestión: ruído, contaminaciónatmosfé-
rica, contribución para o efecto invernadoiro e accidentes.

– Diminúir o consumo de enerxías non renovables, promovendo o consumo de combustibles 
renovables, como os biocombustibles, e outras enerxías máis limpas.

– Redución do tempo de viaxe.

– Mellora dos servizos de transporte público.

– Recuperación do espazo público dispoñible, ao ter que destinarse menos ao tráfico e infra-
estruturas.

– En concordancia, lógrase unha mellora de: – condicións de accesibilidade para todos os 
habitantes, incluídas as persoas con mobilidade reducida. – saúde dos habitantes grazas á 
redución da contaminación e o ruído, e tamén grazas á promoción do uso dos modos a pé e 
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en bicicleta (modos máis saudables), así como a delimitación de áreas da cidade de baixa 
contaminación. – calidade do medio ambiente urbano e da calidade de vida dos habitantes.

No Barrio Gaiteira – Os Castros 

Rúas que son  prácticamente inaccesibel para os peóns por mor da estreitez das beirarúas a
ocupación abusiva do espazo público por vehículos particulares.

 Rúa  José González Chas .
 Rúa Alcalde Casares Teijeiro
 Travesia da Cerca.
 Rua Vaamonde Lores .
 Rúa Laureano Mediante
 Rúa Cartagena 
 Rúa Carballo.
 Av. Alberto García Ferreiro.
 Rúa Nova Travesía Buenavista
 R. José Echegaray
 Rúa Buenavista .
 Av . del pasaxe .

Facer beirarrúas  dende Casablanca ata o Centro de Saude de Monte das Moas.

Melloras das  beirarrúas da Avenida do Exercito e Rolda de Outeiro

  Precísase un estudo e posterior posta ao día na rede semafórica, , así como revisaros tem-
pos para os peóns xa que nalgunhas zonas non dá tempo a cruzar 

 Ramón y Cajal 
 Miradoiro dos Castros 
 Rolda de Outeiro a altura da citroen

 A sinalización dos pasos de peóns, moitos deles con escasa visibilidade, ben por fal-
ta de luz ou ben por perda da pintura do paso,  e  verificar que esa pintura sexa anti-
caídas.
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 A velocidade dos vehículos e a escasa visibilidade, nos pasos de cebra de baixo de viaduto 
da Avenida do Exercito ocasionan con moita frecuencia situacións de perigo que debemos 
evitar, buscando unha solución antes que sexa tarde.

Disminuir a velocidade na rua para evitar accidentes con bandas rugosas .

 Rúa Posse .
 Rua da Merced .
 Rúa Juan Montes .

 Rolda de Outeiro a caron do Francisco Javier

Reordenar o trafico na Rúa da Merced poniéndola en un solo sentido da rolda de Outeiro ata
a Avenida da Concordia .

Sendas verdes que fagan de conexión cos Parques do barrio :

San Diego , Parque Europa e Parque de Oza .

Senda verde no antigo oleoducto desde San Diego ata Meicende

Mellora dos servizos de transporte público

Aumento das frecuncias dos buses 

Recuperar a liña do bus que pasaba pola rúa da Merced  , creando unha liña que una o ser-
vizo do Centro de Especialidade do Ventorillo  co Hospital  univesitario da Coruña  pasando

por la rolda de Outeiro  e a Merced .

Apostar polo tren de cercanías  utilizando  a infraestrutura existente para conectar o noso ba-
rrio ca Universidade e o polígono da Grela  e  os concellos limítrofes  .

Iniciar conversas con ADIF para utilizar a estación de San Diego como intercambiador  para
trenes de cercanías  e transporte urbano da Area Metropolitana .

Pontenciar o transporte Maritimo 

Melloras no Carril Bici
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Crear un plan de accesibilidade  para o barrio  que o obxectivo sexa   avanzar na mellora da 
accesibilidade nas vías públicas do barrio mediante a supresión de barreiras. Débese  
prioridade aos puntos que presentan máis dificultades para a mobilidade peonil, teniendo en 
cuenta o volume de poboación que pode beneficiarse da nova infraestrutura e a importancia 
que supón para o barrio a instalación dun elemento mecánico que resolva un problema de 
accesibilidade existente en forma de escaleiras ou de pendentes importantes.

No Barrio temos :

 Cale Pintor Villar Chao.  comunícanse a través de tres conxuntos de escaleiras e 
unha rampla que supera o 18% de desnivel. Para favorecer a accesibilidade e co 
obxectivo de minimizar o impacto sobre as vivendas próximas, proponse a 
instalación de dous ascensores verticais en cálea Pintor Villar Chao: o primeiro 
elevador situarase desde a cota do inicio das escaleiras ata o descanso -polo que 
dará servizo aos portais existentes nese nivel- e o segundo, desde ese punto ata a 
rúa da Mercé. Cada ascensor, con capacidade para 10 persoas, poderá realizar 
120 viaxes por hora.

 Ascensor inclinado na rúa Montes.

- Rampla mecánica e ascensor vertical na rúa Jacinto Benavente.

 Solicitar a execución o proxecto que ten desde anos , de reforma interior do 
Centro de Saúde do Castrillón . Iso supoñería abrir un novo acceso ao mesmo na
zona inferior , polo que hoxe considérase o soto e que permitiría aos usuarios 
conectarse , por ascensor interior , desde a nova entrada coas outras plantas do 
equipamento de saúde



Rúa da Merced nº 56, Baixo
                                                                                                                    15009 - A Coruña

                                                                                                  Tfn/Fax: 981 298 122
CIF. G-15037708

ozagaiteiraoscastros2@gmail.com


