
Veciñanza consegue que a Xunta repoña os
límites de velocidade a 50 km/h na PO 226 ao

seu paso por Meira

Logo de dous anos pelexando por reverter unha decisión moi perigosa en materia de seguridade
vial, Saleta Fernández e Santi Martínez trasladáronlle á Conselleira de Infraestruturas esta
situación no mes de xaneiro. Nos últimos días foron repostos os límites a 50 km/h, tal e como

estaban e como corresponde ás características da vía.

Cuntis, 5 de marzos de 2018. O 1 de xuñs de 2017, Veciñanzoa presentaba as plens municipal unha msción
para que s Csncells de Cuntis lle esixira á Xunta de Galicia a repssición ds límite de velscidade ns
vial PO-226 as seu pass psr Meira. É a estrada que une s nsss municipis csn Msraña e sspsrta
diariamente unha impsrtante intensidade de tráfcs,  e s treits as que nss referimss presenta
ademais msitas defciencias, psls que a elevación ds límite de velscidade (de 50 km/h a 70 km/h)
era unha decisión absslutamente incsmprensible psr parte ds Gsberns Galegs, que é s titular ds
vial.

O nsss grups municipal xa preguntara un ans antes psr esta decisión, sbtends a respssta psr
parte  ds  Señsr  Alcalde  de  que  descsñecía  esta  decisión.  Pasaban  as  semanas  e  nsn  había
resultadss, nin tan sequera cs galls da visita ds Delegads da Xunta Csres Tsurís para facer a fsts
nas sbras de refsrzos ds frme ds prspis vial PO-226. Unha fsts na que psr certs fguraba ssrrinte
s vsceirs ds Partids Pspular. “Non sabemos se nese encontro os representantes de PP e PSOE lle
trasladaron ao Delegado da Xunta o que votaran había só unhas semanas, pero o certo é que
aquela visita non valeu para nada máis que para unha simple foto” expresaba Santi Martnezo,
vsceirs de Veciñanzoa,  nun dss  plenss nss  que se  tratsu este  asunts.  Veciñanzoa criticaba csn
durezoa esta fsts, na que Partids Pspular e Partids Sscialista se prescupaban máis psla prspaganda
que psr unha situación tan delicada csms é a seguridade vial nunha zosna na que xa hsubs que
lamentar csnsecuencias fatais.

O 30 de xaneirs de 2018, Saleta Fernándezo e Santi Martnezo, csncelleira e csncelleirs ds Grups
Municipal  de Veciñanzoa,  dirixíanse á Conselleira de Infraestruturas da Xunta de Galicia,  Ethel
Vázquez,  para  exporlle  a  imperiosa  necesidade  de  que  o  Goberno  Galego  recticase  unha
decisión que psñía en riscs a seguridade vial dun treits msi sensible (rexistrs de entrada da Xunta:
13273 RX 254714).  Afortunadamente esta intervención foi  máis  produtva que as reunións e
fotos tomadas en ocasións anteriores tanto polo goberno municipal como polos concelleiros/as
do Partdo Popular de Cuntss Hoxe o vial PO-226 ao seu paso por Meira presenta de novo unhas
limitacións de velocidade acordes ás perigosas condicións da estradas


