
PROGRAMA BARRIO A BARRIO, + CIDADE

De que falamos? Programa de mellora dos barrios. Poñemos ademais en funcionamento

este ano o enderezo electrónico barrioabarrio@ferrol.es

De que trata o dito plan? Actuación  de  xeito  coordinada  entre  distintas  áreas  da  concellería  de

servizos (coordinando os traballos das distintas empresas que realizan

eses traballos), para a recuperacións dos barrios. Falamos de actuacións

de coidado de xardíns, recuperación do mobiliario urbano, pintadas ou

limpeza de rúas. 

Duración do plan Xaneiro 2018 – Decembro 2018

Obxectivos Obxectivo 1. Mellorar a imaxe da cidade

Obxectivos 2. Mellorar a calidade de vida dos cidadáns.

Obxectivos 3. Recuperación dos barrios e da habitabilidade deste

Obxectivo 4. Impulso da actividade económica e de lecer.

Medidas de limpeza O Concello como reforzo dos labores ordinarios de mantemento realizará

desbroces de solares municipais, podas, acometerá a limpeza mixta de

rúas, beirarrúas así como a limpeza de augas residuais, de colectores e

mobiliario urbano, e a limpeza de pintadas. Nesta plan contempla baldeo

de rúas.

De que consta o plan? Ao longo de 16 fases que se desenvolverán en cada un dos barrios da

cidade  cunha duración  media  de  entre  2  e  3  semanas.  As  actuacións

respostarán as incidencias recollidas pola OAC (Oficina de Atención ao

Cidadán) e as demandas veciñais en colaboración estreita coas AVV.  

Áreas concretas de actuación Parques e xardíns               Augas                                 Limpeza das rúas

Alumeado público              Mobiliario Urbano           Recollida li



Fases: 

Fase Barrio Duración actuación Datas

1 Caranza 3 semanas 2 de xaneiro- 21 de xaneiro

2 Esteiro - Telleiras 3 semanas 22 de xaneiro – 11 de febreiro

3 Recimil 2 semana 12 de febreiro – 25 de febreiro

4 Ultramar 2 semanas 26 de febreiro – 11 de marzo

5 Centro 2 semanas 12 de marzo –  25 de marzo

SEMANA SANTA 

6 Canido 2 semanas 2 de abril-  15 de abril

7 Ensancha A 2 semanas 16 de abril – 29 de abril

8 Ferrol Vello 2 semanas 30 de abril – 13 de maio

9 Covas - Marmancón 2 semanas 14 de maio – 27 de maio

10 Doniños – Fonta Outeiro 2 semanas 28 de maio- 10 de xuño

11 Esmelle – San Xurxo 2 semanas 11 de xuño – 24 de xuño

VERÁN

12 San Pablo – Santa Mariña 3 semanas 17 de setembro – 7 de outubro

13 San Xoán -Bertón - Santa Icía – O Boial 3 semanas 8 de outubro – 28 de outubro

14 A Cabana – Valón - Brión 3 semanas 29 de outubro- 18 de novembro

15 Serantes- A Graña – San Felipe 3 semanas 19 de novembro – 9 de decembro

16 Mandiá- Pazos- Viladóniga 2 semanas 10 de decembro  - 23 de decembro


