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O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da súa 
concelleira Avia Veira González, ao abeiro do Regulamento Orgánico Municipal, 
presenta a seguinte moción sobre o parque do Observatorio, 

Exposición de motivos 

A Agra do Orzán é o barrio máis denso de Galiza e un dos barrios máis densos 
de Europa. 

Cun desenvolvemento urbanístico, desaforado e descontrolado, a Agra do Orzán 
conta con 0 metro verdes e multitude de problemas de falta de espazo público, 
de concentración de coches, de falta de espazos para desenvolver servizos para 
a cidadanía, que ao fin acaban por teren que implantarse nos bordos do barrio. 

Os únicos espazos públicos que ten a Agra do Orzán son o da rúa Barcelona e o 
da praza das Conchiñas, que o é porque a súa veciñanza loitou e pelexou 
porque ese anaquiño de barrio non fose outro espazo máis para unha 
especulación urbanística que pretendía e pretende aínda sobardar o dereito á 
cidade da súa veciñanza. 

O urbanismo e os expertos en medio ambiente veñen desde hai tempo poñendo 
en valor a relación entre o benestar integral das persoas e do territorio co 
número de espazos verdes que as persoas temos ao noso redor nos lugares 
que habitamos. 

A cantidade de zonas verdes que temos ao noso alcance teñen o seu impacto e 
dimensión individual, falando de espazos verdes útiles cotiáns e de proximidade, 
porque son o lugar de paseo, relax ou ocio que poden empregarse cada día, que 
están preto da casa ou da escola e aos que podes ir camiñando se te cansares 
máis da conta.  

De acordo con isto, a Organización das Nacións Unidas incluíu nos seus 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostíbel o de termos de aquí a 2030 cidades e 
comunidades sostíbeis. Dentro dese obxectivo, a ONU e, con ela o Estado 
Español, fixouse a meta de “de aquí a 2030, proporcionar acceso universal a 
zonas verdes e espazos públicos seguros, inclusivos e accesíbeis, en particular 
para as mulleres e os nenos, as persoas de idade e as persoas con 
discapacidade”.

Antes da COVID-19, o espazo do xardín do Observatorio Meteorolóxico era 
unha zona verde de uso diario para a xente da Agra do Orzán mais co gallo da 
pandemia o Estado pechounos e así seguen tres anos despois. Por iso, desde o 
BNG rexistramos iniciativas no Congreso dos Deputados. Estaría ben saber que 
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fixo a alcaldesa da nosa cidade para conseguir que este espazo volva abrirse á 
cidadanía, sobre todo cando os novos métodos medicións atmosféricas xa non 
requiren do globo por facérense de xeito dixital e o espazo libre verde sería 
aínda maior.  

No pleno de xuño de 2022 aprobouse, por iniciativa do BNG, unha moción por 
unanimidade na que se demandaba “facer do Observatorio unha gran zona 
verde e parque público libre de novas edificacións no que se aproveiten as 
edificacións que xa non empregue o Observatorio Meteorolóxico”.  

En setembro de 2022, o Goberno Local aprobou o documento da Axenda 
Urbana da Coruña 2030 no que se trasladan a nivel local os Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostíbel da ONU con obxectivos estratéxicos, especificos e 
proxectos faro. Neste documento faise unha referencia concreta ao Parque do 
Observatorio como unha actuación que pode servir para a mellora da calidade 
ambiental do barrio da Agra do Orzán. 

Así, o que vemos é que antes da COVID-19, a situación era mellor e a 
veciñanza da Agra do Orzán tiña ao seu dispór máis espazo verde e libre. Agora, 
despois dunha situación que puxo de relevo a necesidade de contarmos con 
espazos libres e logo de aprobar o Goberno Municipal un documento que recolle 
a necesidade de ter esta zona verde neste barrio, a situación é peor. Tampouco 
está o Executivo de Inés Rey a cumprir co recollido na moción que se aprobou 
en xuño de 2022. 

Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a 
debate e aprobación polo Pleno esta moción, propondo a adopción do seguinte 

Acordo 
Instar o Goberno Local a negociar co MITECO a apertura do xardín do 
Observatorio Meteorolóxico á veciñanza da Agra do Orzán, tal e como acontecía 
antes do Estado de Alarma derivado da pandemia da COVID-19 mais tendo en 
conta que hoxe o espazo exterior dispoñíbel pode ser maior pola automatización 
do sistema de medición. 

A Coruña, 9 de xaneiro de 2023 

Avia Veira González 
Concelleira do Grupo Municipal do BNG 
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Á ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA
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