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Resume executivo 
 

� O INFORME DE NECESIDADES DOS BARRIOS, ACORDO ASAMBLEARIO. 

 

Entre os acordos acadados na Asamblea Anual da Asociación de Veciños de San Benito e San Sebastián celebrada en 

Marzo de 2015, se constatou un ano máis, a importante cantidade de necesidades, eivas e problemas que soportan os 

veciños dos barrios que integran a asociación.  

É por elo que acordouse a elaboración dun Informe anual de necesidades dos barrios que integran a asociación de San 

Benito e San Sebastián, que sería publicado anualmente e que recollerían as actuais problemáticas e propostas de mellora 

dos diferentes entornos xeográficos que integran a asociación, os cales aparecen recollidos nos nosos estatutos, no seu 

artigo 4º, e que integran os seguintes ámbitos xeográficos: “os Barrios de San Benito, San Sebastián e o o Cristo dos Cachos 

do Concello do Porriño e o seu entorno, quedando limitada o seu ámbito de actividade polo sur co cruce da Pontenova e o río 

Fonteliño, polo norte coa rúa Fernández Areal e a Igrexa de Santa María, polo Oeste polo río Louro e polo Este pola parroquia 

de Atios.” 

Por elo, a Xunta Directiva da Asociación de Veciños nomeou unha comisión de traballo para a elaboración deste informe de 

necesidades, a través do contacto cos diferentes veciños e veciñas dos barrios. Este informe, o IVº  Informe de Necesidades 

do Barrios de San Benito e San Sebastián, será entregado aos grupo municipáis con representación na Corporación 

Municipal do Concello do Porriño durante o ano 2019. 

Por elo, á Asamblea da AAVV San Benito e San Sebastián celebrada en Febreiro de 2019, recollerá as propostas necesarias 

para acadar unha correcta situación, recollendo neste informe estado actual dos Barrios. 

 

� DIAGNOSE DE SITUACIÓN 

 

A situación do entorno xeográfico no que opera a AAVV amosa a simple vista unha situación de progresivo abandono, 

avellentamento e degradación da situación destes barrios derivado de diferentes factores:  

Esta constatación, levou dende o ano 2008 data na que se creou a AAVV a solicitar diferentes mellores nos nosos barrios, 

que a pesar de que tiveron unha resposta escasa, tiveron como obxectivo paliar esta situación a través da posta en marcha 

de accións de mellora e dinamización dos barrios.  

Para elo, é preciso identificar ben as causas desta degradación para logo tentar actuar de xeito concreto nas diferentes 

áreas prioritarias para acadar un impulso e mellora dos barrios. En concreto, podemos afirmar, que de xeito común e 

xeneralizado, atopamonos con que a maioría dos vecinos e veciñas dos barrios identificaron estos elementos como as 

principais razón de degradación dos nosos Barrios: 

a) Estancamento urbanístico: debido ao deficiente plantexamento urbanístico no vixente Plan Xeral. 

b) Abandono progresivo de negocios na zona, o que degrada o valor dos barrios. 

c) Avellentamento poboacional da zona ao estar constituida por vivendas unifamiliares que a poboación moza 

abandona cara outras vivendas no centro urbán ou noutras zonas. 
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d) Abandono por parte das autoridades municipais nos últimos anos de accións de mellora urbana e escasa 

acción de dinamización dos barrios. 

e) Escasa dinamización socio-cultural. Son escasos ao longo do ano as actividades culturáis, que deben ser 

incrementados. 

� EIXOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

 

Na asociación identificamos por tanto, catro eixos prioritarios de actuación: 

a) Dinamización económica dos barrios: sen actividade económica, os barrios desaparecen. Compre lembrar que 

non existe nos barrios ningunha sede bancaria, nin de moitos negocios que poderían dinamizalo. Tampouco 

existen dependencias municipáis que poderían incentivar a actividade económica dos mesmos como xa empeza a 

acontecer noutros concellos que “descentralizan e desconcentran” servizos municipáis. Considerase positivo o 

emprazamento da feira de ambulantes no Barrio, inda que deberían xenerarse outras sinerxias económicas e 

comerciais no mesmo para atraer novos negocios que revitalicen os barrios ou actividades periódicas como Feiras 

nos fins de semana, etc… Esta situación comeza a verse favorecida con instalación de eventos como a Festa do 

Pan, ou parte da Festa de Porrigalia, a recuperación da Festa do Cristo dos Cachos no barrio dos Cachos, etc…pero 

falta que se implanten negocios permanentes nos Barrios. 

 

b) Dinamización urbanística: A necesaria defensa e valorización do noso patrimonio non ten por qué estar reñido 

cun prantexamento de desenvolvemento urbán que permita desenvolverse a un barrio que está condenado no 

actual PXOM a un crecemento suxeito áreas de reparto e figuras colectivas de desenvolvemento urbán, 

escasamente axeitadas e valoradas para a situación actual. Existen ademáis nos barrios diferentes vivendas que 

poderian integrar unha bolsa municipal de vivenda a través da rehabilitación como xa se fai en moitos concellos. A 

deficiente planificación urbanística, realizada sen apenas participación urbana, levou a unha definición urbanística 

dos barrios deficiente que condena o seu desenvolvemento presente e futuro. Seguimos pendentes do Plan Xeral 

para poder modificar esta situación. 

 

c) Dinamización Cultural: Un dos principáis elementos de dinamización dun entorno urbán como o dos nosos 

Barrios, é o Cultural. É preciso que o Concello estableza unha axenda de actividades culturais, deportivas, etc… 

nos barrios para que estos teñan vida e a hostelería da zona poida beneficiarse delo e así prosperar e atraer novos 

negocios na zona.  

 

d) Mellora de infraestructuras, espazos públicos e comunicacións: A renovación urbana que comezou coas 

primeiras humanizacións e melloras de mobiliario, circulación etc… comezadas a partir do ano 2001 coa 

humanización das primeiras rúas do Porriño non afectou aos Barrios de San Benito, San Sebastián e Cristo dos 

Cachos en absoluto. A recente humanización da rúa San Sebastián e Canastro supuxo unha mellora “relativa” toda 

vez que embeleceu ese ámbito pero as zonas principais das rúas Manuel Rodríguez, prazas de Emilio Rodríguez e 

San Sebastián, case toda a rúa Manuel Rodríguez, rúa Parque Infantil, Rúa Salgueira ou Fernandez Areal, se 

atopan en moi mal estado, amosando o seu progresivo abandono toda vez que as inversións se concentraron 

claramente no centro urbán, marxinando aos barrios citados. É por tanto prioritario, un importante paquete de 

inversións nos nosos barrios para melloralos e permitir que esa mellora supoña un efecto atracción aos mesmos 

que os revitalice. 
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MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA 

Só un impulso decidido no eido económico fará que os barrios de San Benito, San Sebastián e os Cachos melloren a súa 

situación  de progresivo abandono. Para elo, entendemos que é preciso tomar diferentes medidas que axuden a impulsar a 

actividade económica nos barrios, que pasamos a relatar: 

a) Descentralización dalgún servizo municipal nalgún dos inmobles abandonados ubicado nos barrios. Na 

actualidade existen diferentes inmobles en venta ou abandonados que o Concello podería adquirir, restaurar e 

ubicar nel algún servizo municipal (urbanismo e oficina técnica, asuntos sociais, etc…) o que permitiría un efecto 

de atracción de veciños e veciñas ao barrio. SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

b) Estudar a posibilidade de crear algún tipo de Feria ou evento de carácter máis ou menos permanente nos 

barrios, como existe na actualidade noutros concellos como un mercadillo de antigüidades, ou Ferias como o 

Mercadillo Ecolóxico que tan bó resultado deu. A instalación en 2016 da Festa do Pan do Porriño pode ser un 

evento importante, ou parte de Porrigalia, pero falta consolidar eventos. SITUACIÓN: A MEDIAS 75% 

c) Estudar a posibilidade de ubicar algún caixeiro nos barrios, dado que todas as entidades bancarias se ubican no 

centro urbán. . SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

d) Dotar aos barrios de maior actividade socioeconómica incentivando a apertura de novos negocios no mesmo. . 

SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 

MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN URBANÍSTICA 

O novo PXOM foi claramente un freo para o desenvolvemento para o barrio de San Benito en concreto, pero tamén para 

parte da rúa Domingo Bueno e rúa Leandro Diz. É certo que o barrio de San Sebastián experimentou certo auxe 

constructivo, pero as limitacións na área de San Benito e noutras zonas, lastrou gravemente o proceso de renovación 

urbana, o que foi claramente un freno socioeconómico. A meirande parte das vivendas existentes na zona son antigas e 

non están adaptadas ás novas normativas para apertura de negocios e establecementos. Ao non poder renovar o edificio, 

os locais permanecen no mesmo estado e non se produce nin o proceso de renovación xeneracional coa chegada de mozos 

e mozas a vivendas novas, nin a posibilidade de novos locais e negocios, o que condena a zona. Entre as medidas que 

deben impulsarse, entendemos que posibles, se atopan as seguintes: 

a) Introducir no novo PXOM a posibilidade de que a marxe dereita da rúa Manuel Rodriguez dende o bar Celtiña 

ata a panadería Chinchina, teñan o mesmo tratamento urbanístico que o resto da rúa Manuel Rodríguez, 

tanto en edificabilidade como en volume, permitindo o proceso de renoVación urbana do mesmo, salvadardando 

eso sí o entorno da marxe esquerda onde se atopa a capela de San Benito. Nos atopamos pendentes de coñecer o 

enfoque que ten o Concello a este respecto sobre o futuro PXOM. . SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

b) Modificar área de reparto 12 sita nas manzana de San Benito e San Sebastián, que limitan ao sur coa rúa 

Leandro Diz e o río e ao norte coa rúa Manuel Rodrúguez. Trátase dunha figura urbanística cun importante 

número de metros cadrados que na actualidade, a pesar de ter dos polígonos, limita a súa posibilidade de 

execución, polo que se propón dividila máis no novo PXOM para facela máis executable e non frear o seu 

desenvolvemento, e con elo, o dos barrios. . SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

c) Equiparar no novo PXOM o volume de edificabilidade e alturas en toda a rúa Domingo Bueno, dado que na 

marxe dereita dirección Tui, ten unha edificabilidade e na marxe esquerda da rúa moito menor que a marxe 

dereita (zona Instalauto), e entendemos que esto non debería ser así. . SITUACIÓN: PENDENTE 100% 
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d) Introducir trocos no novo PXOM no ámbito dos barrios que permitan a apertura de novos locais e espazos 

comerciais, a falla de renovación urbana supuxo un claro freo ao desenvolvemento de novas actividades 

económicas. . SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

e) Proteccion de espazos de carácter patrimonial. Introducir, se non están xa, os elementos patrimoniais dos 

barrios (capelas, palco, prazas, torreiros, etc..) no inventario de bens de carácter patrimonial do PXOM. . 

SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

f) Programa Urbán de adquisición, rehabilitación e posta á venda ou alquiler de vivendas abandonadas nos 

Barrios, como xa se fai en moitos Concellos. Na actualidade se atopa en estudo un proxecto de rexeneración 

urbana e pintado de paredes abandonadas nos Barrios que estudamos con moito interese. Polo demáis, non se 

coñecen plans de renovación de vivenda urbana. . SITUACIÓN: PENDENTE 90% 

 

MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL 

A actividade socio cultural é fundamental para ter un barrio máis vivo e non un barrio dormitorio. Neste eido, é preciso 

afirmar que ata fai uns anos, os barrios de San Benito, San Sebastián e Cristo dos Cachos, se atopaban case abandonados e 

sen apenas actividades, agás a festa dos callos dende o ano 2003, as festas dos barrios e as actividades que desenvolvía a 

asociación de veciños. É por elo preciso ter unha programación cultural que conte cos barrios e que recolla, alomenos, as 

seguintes ideas: 

a) Introducir a perspectiva de reparto xeográfico da actividade cultural en todo o termo municipal, o que inclúe os 

barrios de San Benito, San Sebastián e Cristo dos Cachos. A maior parte do orzamento municipal de cultura se 

adica ao centro do Porriño.  SITUACIÓN: PENDENTE 75% 

b) Introducir á AAVV no reparto de actividades e cursos que o concello organiza para as asociacions de veciños e 

culturais do resto do Concello. Na actualidade, co novo local que se dispón, se poden realizar e impartir 

actividades para os veciños e veciñas, o que permite dinamizar tamén os barrios. Este ano puidemos participar nos 

primeiros cursos, de Pilates, para a nosa Asociación, pero fan falla máis actividades. . SITUACIÓN: PENDENTE 

75% 

c) Ubicación do Centro de Interpretación do Pan no Barrio de San Benito: Existen inmobles no barrio para ubicar 

a demanda dun Centro de Interpretación do Pan do Porriño, tal e como o solicitaron públicamente o colectivo de 

Panadeiros do Porriño. Tratase dun centro de exposición e formación sobre o proceso e historia do Pan do 

Porriño. Sen dúbida, trataríase dun centro que atraería ao barrio a visitantes e profesionais do sector. 
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MELLORAS NOS BARRIOS, RÚAS E BEIRARRÚAS 
E ESPAZOS PÚBLICOS 

 

MELLORAS NAS RÚAS E BEIRARÚAS E SEGURIDADE 
 
Neste eido, queremos destacar as seguintes melloras necesarias: 
 

1. Frente a FREMAP, falta facer unha beirarrúa ata a zona da gasolineira, porque é Camiño Portugués.  
SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 

2. Asfaltar e mellorar as Travesías de  Manuel Rodríguez sinalizalas entradas, nomear as travesías cunha 
sinalización vertical e asfaltar. Na primeira travesía pódese sinalizar a calle dun só sentido con saída a 
rúa Leandro Diz (entrada sita na antiga panadería de Sra. Emma). Nesta caso, existe unha praza de 
aparcamento obstaculizando a saída ou entrad do torreiro da festa onde se instalan as atraccións. . 
SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 

3. Rúa Parque Infantil, asfaltado e beirarrúas, pintado das prazas de aparcamento e seguridade 
Nocturna. SITUACIÓN: PENDENTE 50% 

 
4. Prohibición de paso de vehículos (excepto residentes ou a fincas) na chamado “Paseo do Louro”, 

así como dotala de alumeado e se é posible, algunha fonte. SITUACIÓN: PENDENTE 100% 
 

5. Estudio do futuro do ámbito restante da rúa San Sebastián, mellorando beirarruas e asfaltado e ver o 
seu futuro con respecto á praza de San Sebastián, que debe ser pintada e mellorada tanto en pasos de 
peóns como na rotonda. SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 
6. Non descoidar a presencia policial no ámbito dos Barrios de San Benito, San Sebastián e Cachos, así 

como o Parque Infantil.  SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 
7. Revisión da seguridade das casas abandonadas dos Barrios, concretamente, das existentes na rúa 

Manuel Rodríguez, polo perigoS que poden suponer.  SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 

8. Instar ao propietario da casa anexa á beirarrúa enfrente do Estanco de Tabacos a que faga o recheo 
do desnivel moi  perigoso para a veciñanza. SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 

9. URXENTE: Estudo de seguridade da Fachada do antigo Bar Saavedra e a Casa anexa á panadería 
Chinchina que se atopan en moi mal estado. SITUACIÓN: PETICIÓN NOVA 
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10. Recuperar as beirarrúas na entrada e zona de entrada en Atios polo Cruce da Pontenova e a carón da 
antiga Ford. SITUACIÓN: PETICIÓN NOVA 

 

11. Aparcamento na rúa San Sebastián Número 63 xenera atascos e problemas os martes e días de Feria. 
SITUACIÓN: PETICIÓN NOVA 

 

12. Revisión de terrazos soltos e perigosos nas rúas Domingo Bueno, San Sebastián, Leandro Diz, Manuel 
Rodríguez y Fernández Areal. SITUACIÓN: PETICIÓN NOVA 

 

13. Marcar os aparcamentos (non poner só liñas discontinuas). SITUACIÓN: PETICIÓN NOVA 
 

 
 

MELLORAS MEDIOAMBIENTAIS E NOS ESPAZOS PÚBLICOS 
 
Neste eido, queremos destacar as seguintes melloras necesarias: 
 

1. Recuperar o espazo do Lavadoiro a carón do río Fonteliño na Pontenova e darlle algún tipo de uso ao 
mesmo, así como o entorno do río na zona, instalando uns bancos para uso e disfrute dos veciños ou un 
parque para nenos e nenas. SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 
2. Cuidado, mellora e plantado se é posible de árbores nos entornos da Capela de San Benito, San 

Sebastián e Cristo dos Cachos.  SITUACIÓN: PENDENTE 50% 

 
3. Instalar unha parada de Taxis no Centro de Saúde. SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 
4. Dotar de pérgolas e árbores no parquecito construido na rúa San Sebastián (detrás de talleres 

Instalauto) e nomealo. Dende a asociación se propón que se chame “Parque Río Don Xoán” pois é 
como este se chamaba antiguamente. A pesar de ser de titularidade privada, pódese plantexar esta 
proposta. Limpouse o entorno e colocáronse uns bancos pero falta plantar unhas árbores ou colocar a 
pérgola. Asimesmo, nomear a praza ubicada na nova urbanización existente en fronte á Igrexa de Santa 
María, propoñendo o nome de “Praza da Cordeleira”. A pesar de que . SITUACIÓN: PENDENTE 50% 

 

5. REFORMA INTEGRAL DO SANEAMENTO que se atopa en moi mal estado, con constantes roturas, 
dende o Bar Chocolateiro ata o Bar Celtiña. Cecáis, a obra máis importante de todas as que precisa o 
barrio.. SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 

6. Mellorar as dotacións de recreo para nenos e nenas do parque do Campo da Feira As existentes 
están moi deterioradas e teñen moi poucas posibilidades. O MAL ESTADO DO PARQUE INFANTIL É 
PANTENTE, TANTO O CÉSPEDE COMO O MANTEMENTO DAS ZONAS INFANTÍS. Mentres se 
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melloraron noutras zonas do Concello, estas seguen igual. Asimesmo, adecualas á normativa vixente. 

SITUACIÓN: PENDENTE 100% 
 

7. Dar continuidade ao paseo do Louro conectándoo cun novo paseo a través do río Fonteliño. 
SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 

8. Soterramento da liña eléctrica en San Sebastián ou as que quedasen nos barrios. SITUACIÓN: 
PENDENTE 100% 

 
9. Tratar con Frigolouro os recurrentes cheiros que anegan o barrio de San Benito polas noites. 

SITUACIÓN: PENDENTE 100% 
 

10. Limpeza areneros (para cans) e sumideros das rúas Manuel Rodríguez, San Sebastián, Leandro Diz e 
Domingo Bueno.  SITUACIÓN: PETICIÓN NOVA 

 

11. Situación de encharcado da rúa Salgueira, a altura do número 91. SITUACIÓN: PETICIÓN NOVA 

 

 

 

 

 

MELLORAS NO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Neste eido, queremos destacar as seguintes melloras necesarias: 

1. Posta en valor do gran patrimonio dos barrios a través da súa protección e incorporación se non se 

atopase, no inventario de patrimonio  do novo PXOM.  SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 

2. Mellora e rehabilitación do antigo Lavadoiro de San Sebastián (Pontenova). Arranxar o edificio e 

colocar uns bancos no seu entorno. SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

3. Acondicionamento do Camiño de Santiago polos barrios, que agora se atopa en moi mal estado a 

sinalización do mesmo. SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 

4. Estudo dun plan de rehabilitación de vivendas abandonadas que existen nas inmediacións na igrexa de San 

Benito. SITUACIÓN: PENDENTE 100% 

 

5. Coidado e rehabilitación das prazas, zonas axardinadas, bancos e árbores  de San Benito e San Sebastián. 

SITUACIÓN: PENDENTE 100% 
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TEMAS PENDIENTES REUNIÓN ALCALDESA DO PORRIÑO 
 
 

1) CONVENIO DE COLABORACIÓN. DOS 6.000 EUROS PROMEITOS PASAMOS A UNS 4.000 EUROS NOS ORZAMENTOS 
MUNICIPÁIS, LONXE DO QUE SE OTORGA A OUTRAS ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS DAS DIFERENTES PARROQUIAS. 
SOLICITAMOS A EQUIOARACIÓN DO NOSO CONVENIO CO RESTO DAS ASOCIACIONS VECIÑAIS DO PORRIÑO. 
 

2) ESCRITO DE CESIÓN DO LOCAL: PERDEMOS DE PEDIR UNHA SUBVENCIÓN PORQUE NON ESTÁ REGULADA A CESIÓN 
DOS LOCAIS ÁS ASOCIACIÓNS. FALADO O TEMA CON GLORIA, ESTÁ EN MANS DO SECRETARIO E POR FALTA DESE 
DOCUMENTO, NON PUIDEMOS PEDIR UNHA SUBVENCIÓN PARA MATERIAL DE OFICINA Á XUNTA POR NON TER 
DOCUKMENTO DE CESIÓN. 

 

 
 


