
Asemblea Xeral Ordinaria de Socios e Socias 

correspondente ó Ano 2021 

 (Celebrada o 23 de Maio de 2021) 
  

Orde do Día 

  

1. Lectura e aprobación -se procede- da acta anterior. 

2. Informe das contas e posterior aprobación, se procede. 

3. Síntese do traballo desenvolvido durante o ano 2020 por parte 
de cada unha das distintas áreas de traballo do noso Centro. 

4. Elección de nova Xunta directiva 

5. Preguntas e propostas. 
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Sendo as 10:30 horas iniciase a constitución da asemblea xeral pero dado que non están 
presentes ou representados un terzo dos socios, posponse a constitución da mesma ata a 
segunda convocatoria, as 11:00 horas, tal como reflexa o artigo 26 dos estatutos do Centro. 

As 11:00 horas constitúese a asemblea en segunda convocatoria cos socios presentes ou 
representados que fan un número de 57. 

  

1. Lectura e aprobación –se procede- da acta anterior. 

O secretario fai lectura da acta correspondente a Asemblea Xeral Ordinaria do ano 2020 
para a súa aprobación, se procede. 

Non hai intervencións por parte dos socios a este punto da orde do día. 

Sométese a votación  e apróbase por unanimidade 

2. Informe das contas e posterior aprobación, se procede. 

Contas do exercicio 2020 

O tesoureiro, José, fai lectura do estado das contas anuais do exercicio 2020: balance e 
contas de resultados. 

Destaca que os gastos ascenden a 374.772,85 € e os ingresos a 391.086,78 €. O resultado, 
polo tanto, foi positivo de 16.313,73 €. 

Intervencións as contas anuais. 

Non hai intervencións. 

Sometese a votación por parte dos socios cos seguintes resultados: 

- Votos en contra: 0 

- Abstencións: 0 

Apróbase polo tanto, por unanimidade. 

Presentación dos orzamentos para o ano 2021 

A continuación José, o tesoureiro, fai lectura do orzamento para o ano 2021. Este será a 
nivel informativo dado que o apartado 4 da asemblea, elección da nova xunta directiva, aínda 
non foi nin debatido nin aprobado, posponse a súa votación hasta que se elixa a nova xunta 
directiva. 

Non houbo intervencións. 

3. Síntese do traballo desenvolvido durante o ano 2020 por parte de cada 
unha das distintas áreas de traballo do noso Centro. 

Ana. 

Na area veciñal, sobre todo, o que mais se traballou foi a afección do PXOM a parroquia 
de Valladares. 

Na previsión está o arranxo do Centro Cultural do Pedregal que se espera que comece no 
mes de xuño. 
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Seguirase ademais tratando de que a figura 1 da Garrida, correspondente o PXOM do 
1993, se trate de retirar. 

Tamén está previsto o arranxo da Estrada Xeral dende Pereiró hasta o Polígono da Pasaxe. 
Faranse dúas rotondas. Unha diante do Centro Cultural para dar comunicación a escola Monte 
Alba, e outra no alto da Garrida. Ampliarase tamén a entrada a estrada da Igrexa. 

A situación actual e moi perigosa porque en distintas zonas, coma por exemplo na Garrida, 
onde o cruce está regulado por semáforos pero que non contempla os peóns. 

Tamén as beirarrúas están en mal estado. 

A Xunta xa aprobou o seu arranxo e a idea é a de comezar no mes de setembro ou outubro. 

Respecto do pavillón indicar que xa non está xestionado polo Centro Cultural se non que 
o fai unha empresa a quen o Concello cedeu, o igual que todos los pavillóns, excepto dous, a 
súa xestión. Indicar tamén, que todas as peticións feitas polo centro durante anos de arranxar o 
mesmo si que o están a facer agora: iluminación, solo, etc. 

Teremos que, por empregar o pavillón, reservar, pagar, etc. 

Mercedes. 

Respecto da Estrada do Pinal indica que hai un paso de peóns demasiado cerca da 
Estrada Xeral pola que os coches pasan demasiado rápido co risco que supón facer uso del. 
Ademais hai fochancas varias, algunhas as arranxan e outras as deixan, coma si se lle acabara 
o material. 
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Antonio. 

Pregunta que pasa co Estrada do Portal. Os coches pasan a moita velocidade e pide 
lombadas para a mesma, o igual que poñen noutros sitios de outras parroquias. Da impresión de 
que entrementres non pase algunha desgracia, non o van a considerar. 

Herminia. 

Vota en falla a área veciñal que había antes, considera que funcionaba mellor. 

Pide que se arranxe a entrada peonil do Camiño da Simona dende a Estrada Xeral. Xa 
falou en distintas ocasións con dono da finca que está xusto na esquina e que non ten problemas 
en ceder una parte para favorecer esa entrada. Ademais hai un transformador eléctrico que o 
fastidia mais. 

Pide tamén que se asfalte o camiño da Simona xa que ten moitas fochancas. 

Amparo. 

Fai a súa queixa polos camións que pasan pola Estrada do Alba. Hai momentos que treme 
todo na súa casa. 

Lina. 

A súa queixa ven polo mal funcionamento dos semáforos na Garrida, pois hay algunha 
parte na que non ten pero hay un paso de peóns, co perigo que supón cruzalo. Ademais indica 
que na estrada da Garrida, hay unhas beirarrúas en mal estado, desnivelada, e con moitas 
herbas. 

Ana. 

Respecto do semáforo da Garrida.  É algo que xa está contemplado na modificación que 
se vai a facer da Estrada Xeral, que ademais de facer a rotonda terá semáforos. O das plantas 
que dan a beirarrúas hai que pedir que as cortan, non poden invadir as mesmas. 

Respecto do tráfico pesado da estrada do Monte Alba, estamos cansados de pedir que o 
retiren, que esa estrada non está preparada para soportar ese tipo de tráfico, de que poñan 
limitacións no peso dos camións. Permiten que se instalen empresas grandes pero non analizan 
como é o acceso a mesma. 

Respecto do Carregal. Indica que dende a área veciñal, ademais de facer visitas as 
distintas zonas da parroquia para ver como está a súa situación, tamén se acude alí a onde 
requiran a súa presencia. Enviáronse un montón de requirimentos, petición as administracións 
por distintos conceptos, e o Carregal é o sitio dos que mais petición se enviaron. 

Recalcar que na Estrada Xeral, as beirarrúas non son adecuadas, non solo no Carregal. 
Non poden pasar nin cadeiras de rodas nin carriños de bebés. Na modificación prevista da 
estrada Xeral está contemplada modificacións das beirarrúas. 

Respecto do Camiño da Simona, estamos a pedir continuamente o seu arranxo, tanto no 
Concello coma na compañía eléctrica. 

Respecto da Estrada do Portal cara o Foxo, estamos reclamando a súa actuación por 
activa e por pasiva. O contedor do lixo, onde está e un sitio inadecuado pero os camións do lixo 
teñen o inconveniente de que solo poder cargar por un dos lados. 

Os orzamentos en Valladares non se gastan, lévanse para outro lado. Noutras parroquias 
hai moitas lombadas, en Valladares non. 
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Fixo un percorrido con un funcionario do Concello para ver onde se ían a poñer, pero soo 
se podía por unha porque non hai orzamentos, está esgotado. 

Respecto da Estrada do Pinal. Sucede o mesmo que noutras estradas que debido o 
intenso tráfico que soportan, están moi deterioradas. Esa estrada empregase como alternativa a 
Estrada Xeral polas persoas que traballan no polígono da Pasaxe, os que van o Cunqueiro, etc.. 

Resalta que a área veciñal e de moito traballo. Hai unha beirarrúa na Sobreira que estaba 
en mal estado e que lle puxeron unhas vallas. Non se sabe a quen corresponde o seu arranxo, 
si o Concello, a compañía eléctrica, a Aqualia... 

Hai un problema cos servizos do Concello que foron externalizadas e que agora 
corresponden a empresas privadas. A vista está o do pavillón, que despois de anos pedindo o 
seu arranxo, agora que se privatizou a súa xestión aínda que non o mantemento, estano 
arranxando. 

Charo. 

Hai un poste da luz o lado da súa casa que está en plena beirarrúa obrigando os peóns a 
pasar pola estrada. Ademais hai un desaugue e de cando en vez atáscase e lle mete a auga 
dentro da casa. Pide que lle envíen o rato para desatascalo. 

Ana. 

Os postes da luz vanse a remodelar no próximo arranxo da Estrada Xeral. Ademais 
pedíronlle a Xunta que rebaixe as beirarrúas. Respecto do rato, dado que ese servizo está 
descentralizado, agora hai que chamar a unha empresa de Madrid para pedir ese servizo. 

Henrique. 

Aprecia que do que se está a falar é de cousas pequenas, non de grandes obras. 
Preguntase porque o Concello non as acomete e si se permiten catro remodelacións 
consecutivas na rúa Camelias. Os 5.400 habitantes da parroquia tamén pagan impostos. O 
problema é onde se inverten os cartos de todas e todos os contribuíntes. Estase a pedir cousas 
pequenas que mellorarían a vida de todos e todas. 

Respecto do pavillón. Trátase dunha instalación pública e que pola xestión altruísta do 
Centro Cultural, aforróuselle moito diñeiro o Concello. Agora hai que garantirlle a empresa 
privada o seu beneficio e o único que fai e levar a súa xestión. Antes non se reparaba e agora si. 
Recordar que si as empresas concesionarias teñen perdas, as especificación do contrato 
establece que o Concello vese obrigado a resarcilas. 

Antonio. 

Pregúntase, derivado da cantidade de actividades deportivas que fai o Centro Cultural, 
¿qué mal se lle facía o Concello que o centro seguira a levar a xestión do pavillón. 

Pregunta polas persoas do Concello encargadas de revisar as tarefas feitas polas 
empresas concesionarias, e que non fan a súa labor. 

Marinita. 

Fai referencia a Camiño da Valada, tanto no cruce coa estrada que vai por diante do 
pavillón como pola ponte da traída de augas. Son zonas moi estreitas e si se podería falar cos 
donos para que permitan o retranqueo e facer  mais ancho o camiño. 
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Ana. 

Agradece a reflexión de Henrique. O alcalde non está nin se lle espera. Os concelleiros si 
nos reciben pero coma non teñen poder de decisión non fan nada, todo ten que ser con permiso 
do alcalde. Recorda que, derivado da pandemia, todos os gastos de limpeza e produtos foron o 
cargo do Centro Cultural, non recibiron ningunha axuda por parte das administracións. Cando se 
abriu o pavillón, tivo que ser o Centro quen se encargara de limpar e adecentalo despois de estar 
todo ese tempo pechado. 

Respecto da curva que está na saída cara a o Camiño da Valada, o dono, no seu momento 
non quixo dar o retranqueo e por iso está así. Respecto da ponte por onde vai a traída da auga, 
tanto esta directiva coma directivas anteriores, pediron que se arranxara. Dita petición fíxose o 
Concello e mais a Aqualia. O Concello resposta que e algo que corresponde a compañía de 
Augas. Considera que o custe da reparación sería mínimo. 

O Camiño do regueiro tamén está roto. 

Herminia. 

Pide que se sexa pesado coas administracións. 

Ana. 

Indícalle a Herminia que o Centro Cultural e moi pesado e aínda así non se nos atende. 

4. Elección de nova Xunta directiva 

Dado que non se presentou ningunha directiva, os estatutos no artigo 31 establece que a 
directiva actual permanecerá temporalmente, durante cinco meses, e que a continuación 
convocará unha asemblea extraordinaria con un único punto do día que será a elección da nova 
xunta directiva. Dos compoñentes da xunta directiva deberán permanecer a lo menos o 50% da 
mesma durante esa etapa transitoria. 

Considera que a xunta directiva actual leva 6 anos o fronte do Centro Cultural, algúns 
directivos moitos mais anos, e que resulta necesario un cambio. Sería moi duro que se chegara 
a nomear unha xestora. 

A xente ten que ser consciente do que se fai dende o Centro Cultural e pide que se 
acheguen o mesmo para tratar de seguir a facer cousas. 

Recorda que se seguirá durante cinco meses pero nada mais. E recorda tamén de que a 
pesar da pandemia, no Centro, con moito traballo seguiron a facerse cousas: Revoltallo, festival 
Moxenas, Letras Galegas, etc. 

5. Preguntas e propostas. 

Dani. 

Pregunta como vai a ser agora o funcionamento co pavillón respecto das necesidades do 
Centro Cultural. Considera que a maioría do socios o único que veñen e a queixarse. 

Ana. 

Respecto do pavillón, a partir de agora, cada vez que se necesite haberá que reservalo e, 
por suposto, pagar. 

Considera que o Concello de Vigo e a única administración que obvia a parroquia de 
Valladares. O mesmo sucede coa contorna da cidade, coas distintas parroquias. 
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Isidro. 

Pregunta pola ponte que está no Fabás, na estrada que vai do Calvario a Garrida, si está 
controlado como se vai a facer. 

Ana. 

Indica que falaron co Centro Cultural respecto do terreo dun veciño que se precisa para a 
ampliación da ponte. En principio non existía ningún problema. Está por arranxar hasta onde 
empezan as beirarrúas no Fabás. 

Isidro. 

Respecto da remodelación da Estrada Xeral. Pregunta si se vai a arranxar dende a casa 
de Jesusa hasta onde vai a estar a nova redonda, en fronte do Centro Cultural. Pregunta tamén 
si no alto da Garrida vai  a haber expropiacións para a redonda. 

Ana. 

Responde que si a ámbalas cuestións, tanto o referente as beirarrúas no fronte da casa 
de Jesusa como a expropiacións da rotonda da Garrida. 

Isidro. 

Pregunta polo traballos que se van a acometer no Centro Cultural polo Concello. De que 
traballos se tratan. 
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Ana. 

Indica que se arranxará o teito. Sacarán toda a pedra e despois poranlle un illante. 
Pedírase que se fixera un tellado baixo. O arquitecto dicía que era factible pero dado que supoña 
un incremento do custe e mais unha modificación da estrutura, non se fixo. 

Isidro. 

Respecto da estrada da Alba. Considera que se debería pedir unha alternativa distinta, 
establecer unha especie de circunvalación que sairía a onde tiña Rodrigo a empresa. 

Ana. 

Sería cuestión de envialo como alternativa pero o problema e que se introduciría no 
Concello de Gondomar. Tense pedido unha entrevista con alcalde de Gondomar e se lle podería 
ofrecer como posibilidade. 

Isidro. 

Pregunta polo túnel da auga que pasa pola parroquia, cando se poderá entrar nel por parte 
da xente da parroquia. 

Neste ano celebrase o 50 aniversario do Centro Cultural, e dado que non hai directiva nova 
que se queira facer cargo da súa xestión, considera que a alternativa debería ser a xente nova. 
Dado que isto non se da, dende a súa óptica, tódolos responsables dos partidos políticos da 
parroquia deberían xuntarse e que se elixira unha nova xunta directiva. 

Ana. 

Respecto do túnel, hai unha parte na que se pode entrar pero está bastante deteriorado. 
Os responsables de Aqualia aconsella que non se entre. Pode solicitarse que se arranxe e 
permitir o seu acceso. Hai que considerar que o túnel forma parte da parroquia e que moita xente 
traballou no mesmo. 

Respecto da nova directiva, o único que se pode facer e un chamamento a xente, os socios. 

 

Remata a asemblea as 13:00 horas. 


