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     Alegacións nova denominación rueiro municipal 

 

Pedro Pereira Fernández, concelleiro e portavoz do grupo municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, presenta as seguintes alegacións ao expediente de “Modificación e nova 

denominación do rueiro municipal”: 

O Pleno da corporación, na sesión celebrada o día 12 de novembro de 2018 aprobou o 

expediente de “Modificación e nova denominación do rueiro municipal” elaborado e 

redactado pola empresa “Laya Gestión y Servicios s.l.”.  

Como xa manifestou o Bloque Nacionalista Galego, no debate plenario, o procedemento 

imposto polo goberno, na elaboración da proposta da nova denominación do rueiro 

municipal, non permitiu que se atenderan as propostas e criterios achegados polo BNG 

na comisión informativa previa á celebración do Pleno. O goberno considerou que era 

suficiente -afirmación que non compartimos- coa única reunión da Xunta de portavoces 

celebrada o día 22 de maio de 2018 para tratar “da denominación de rúas e vías sen 

nome”,  reunión á que o portavoz do BNG non puido asistir. 

Tendo en conta que o BNG considera que si é necesaria a actualización da 

denominación do rueiro municipal, tanto no centro urbano como nos núcleos rurais das 

parroquias -así como a relevancia e incidencia que vai ter tal modificación na 

veciñanza-, con máis razón o goberno tería que abrir un proceso participativo e estar 

máis disposto a atender as propostas e criterios que puideran propor tanto os grupos da 

oposición como distintos colectivos sociais. Non é suficiente, ao noso entender, 

encargar a unha empresa a elaboración dunha proposta de elaboración dunhas novas 

denominacións sen antes consensuar os criterios, que se deberían reflectir no prego de 

condicións antes da súa contratación e non ao revés, como así se fixo. 

É preciso, na elaboración dun expediente de modificación ou nova denominación, que 

se estruturen territorialmente as zonas. Para isto, pódese atender aos seguintes criterios: 

- Conservación e visualización da rica e variada toponimia das parroquias. 

- Nas zonas ou barrios que teñen distintas rúas, valorar se é acaído nomear as mesmas 

con nomes de persoas relevantes na sociedade tanto porriñesa como galega -

escritores/as, intelectuais, profesionais da medicina, da física etc; atendendo a un 

criterio de categoría e importancia da rúa co do nome proposto, na procura de 

uniformidade. 
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- Feminización do rueiro municipal. Feito que permitiría a visualización das mulleres, 

no camiño da igualdade real. Incluíndo mais propostas de nomes de mulleres. 

 

A maiores destes criterios, que consideramos principais,  poderanse engadir, si se 

considera,  á proposta: nomes dos concellos da contorna, Estados, Nacións sen estado, 

illas galegas ou do mundo ou de datas conmemorativas nacionais ou internacionais. 

Na proposta elaborada e presentada pola empresa Laya Gestión y Servicios s.l. non se 

denominan as prazas e rúas dos polígonos residenciais de Torneiros, demanda que os 

veciños e veciñas que residen nestes polígonos levan facendo desde hai anos polo 

prexuízo que causa no reparto de correo e paquetería. A este respecto, o Bloque 

Nacionalista Galego presentou unha moción no pleno do 4 de outubro de 2017, onde se 

solicitaba, no segundo punto, ao grupo de goberno “a elaboración dun estudio previo 

para a denominación de rúas e prazas dos polígonos residenciais de Torneiros co 

obxecto de mellorar e facilitar o reparto de correspondencia”; moción que foi 

aprobada por unanimidade. 

No que respecta a denominación das rúas dos polígonos industriais, tampouco se 

propoñen denominacións. So aparecen viais marcados con números é letras, o que 

evidencia unha falla de planificación e rigor na elaboración da proposta. Non foi o 

goberno quen, nin sequera, de recoller os nomes das rúas que no seu día a “Entidade de 

conservación do polígono da Granxa” colocou, atendendo ao criterio de utilizar os 

nomes das illas galegas -iniciativa que nunca foi aprobada pola corporación municipal-, 

o que provoca unha grande confusión nas persoas que acceden diariamente aos 

polígonos. 

Na proposta presentada proponse a denominación dos distintos camiños nos núcleos 

rurais do concello. Neste caso, atendendo -na súa maioría- ao criterio de utilizar a 

toponimia dos distintos lugares das parroquias, criterio que consideramos acertado, mais 

hai propostas que non compartimos, como a modo de exemplo o “Camiño do Expo” en 

Pontellas. Pero o que é mais intolerable é que a empresa non someta a proposta de 

nomenclatura da toponimia a unha revisión lingüística e ortográfica, e que o goberno 

acepte tal actuación. Neste sentido temos que lembrar que o BNG presentou no pleno de 

19 de marzo de 2018, unha moción que foi aprobada por maioría, na que se solicitaba a 

creación dun Servizo de Normalización Lingüística no Concello do Porriño.  

En base ao exposto, o Bloque Nacionalista Galego solicita do goberno municipal 

mediante este escrito de alegación o seguinte: 

1. A modificación do expediente de “ Modificación e nova denominación do 

rueiro municipal antes da súa aprobación definitiva, para: 

 Incluír a denominación das rúas e prazas dos polígonos residenciais de 

Torneiros. 
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 Incluír a denominación dos viais dos polígonos industriais desenvoltos; 

A Granxa, Gándaras, Solo urbano Gándaras de Budiño, PPI-7, PPI-6, 

PPI-2. 

 Reasignar e propor novos nomes para as propostas das rúas Castelao, 

Rosalía de Castro, Alcaldesa Dª Veli, rúa Brasil a Chan, Camilo José 

Cela, Camiño campo de fútbol (Mosende), Camiño campo de fútbol 

(Pontellas), Camiño da capela ( Cans), Camiño da capela de San Campio 

(Pontellas), rúa Carlos Casares, rúa Catenaria, rúa Concepción Areal, rúa 

Correos, paseo do Cristo, rúa do Cuartel, camiño da Cultural (Atios), rúa 

Eduardo Pondal, Camiño Expo (Pontellas), rúa Finca da Viñueira 

(Atios), Rúa da Garda, rúa Gondomar, camiño de Jardima (Budiño), rúa 

Manuel María, rúa Mari Carmén Pintos, rúa María Casares, Rúa María 

Victoria Moreno, rúa Nigrán, rúa Oia, rúa Observatorio das Gándaras, 

rúa Pardo Bazán, camiño da Peatonal (Atios) rúa Pinar, rúa Ponteareas, 

rúa Ramón Cabanillas, rúa Redondela, rúa Rosal, rúa Rosalía de Castro, 

rúa Tomiño, rúa Torrente Ballester, rúa Tui, rúa Valle Inclán. Atendendo 

aos criterios xerais expostos. 

2. Esixir da empresa Laya Gestión y Servicios s.l. a revisión do expediente por un 

departamento de normalización e corrección lingüística galega antes da 

aprobación definitiva. 

3. Convocar aos colectivos sociais a participar na proposta definitiva do rueiro 

municipal convocándoos a unha reunión a tal efecto. 

4. Convocar a comisión de urbanismo para tratar sobre as modificacións propostas 

antes da aprobación definitiva. 

 

O Porriño , 21 de xaneiro de 2019 

       

Asdo. 

Pedro Pereira Fernández 

 

 

 


