
MOCIÓN PARA EMPEDRADO DO ENTORNO DA 
PONTE SOBRE O RÍO BARBANTIÑO AO SEU 
PASO POR PONTE-MANDRÁS E SINALIZACIÓN 
DA MESMA 

 
Manuel Pérez Vázquez e Elvira Fernández Fernández, 

concelleiros do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en San 
Cristovo de Cea, presentan ao pleno da Corporación a seguinte 
moción para o seu debate e aprobación, 

ANTECEDENTES 

A historia conta que a ponte sobre do río Barbantiño ten as súas orixes no século 
XIII, constituíndo durante séculos unha vía importante na ruta cara Santiago, polo 

menos ata o século XX. A ponte medieval foi reformada  século XVIII, mantendo 
dende entón o seu aspecto actual. Ninguén do lugar lembra modificación algunha. 

O que si foi alterado non fai moito tempo é o nivel das vías laterais, que se elevou 
cando depositaron a pavimento sen efectuar ningún rebaixe previo, quedando a 
ponte máis baixa respecto das vías laterais e provocando o encoro das augas nas 
ladeiras. Como a ponte ten perfil en V invertida, co seu punto álxido no centro, 

favorece a aparición da lagorza cando chove posto que esas augas carecen de 
condución ou desvía apropiado. 

Nestes anos viñeronse sucedendo múltiples actuacións para tratar de arranxar as 
fochancas que aparecen constantemente nas dúas marxes laterais, sempre 
consistentes nun recheo de terra, de modo que cando volven as chuvias estas 
arrastran a terra e aparecen outra vez novas fochancas coa mesma ou maior 

profundidade. Nunca se afrontou o problema con rigor tratando de desviar ou entubar 
cara o río as abundantes augas que baixan desde o alto do Pedregal ou desde a 
propia aldea, polo o problema segue latente. 

A escusa sempre foi a mesma: que non se pode pavimentar doutro xeito por tratarse 
dun tramo da ruta xacobea “vía da prata”, que goza de protección, etc.  

Recentemente, e por enésima vez, unha brigada volveu a realizar outra operación 

similar, pero neste caso aportando aínda máis volume de terra o que provocou unha 
elevación do nivel do solo nos dous laterais de acceso á ponte, soterrando  parte dos 

pretiles laterais e cubrindo con terra incluso boa parte da propia ponte, o  que provoca 
a sensación de enterramento da mesma. 

Por se isto fose pouco, e a pesares do mal estado do empedrado da propia ponte, 
seguen pasando todo tipo de vehículos sen que exista sinalización algunha que limite 
o seu peso ou indique o risco existente.  

Pasaron moitos xacobeos e non se fixo nada. Neste novo xacobeo os medios de 

comunicación publican investimentos cuantiosos na vía da prata, pero a ponte segue 
sen empedrar e seguen aportando como solución máis terra. 

Para o grupo municipal do BNG resulta difícil de entender como se pode deixar pasar 

a oportunidade, falando de investimentos, pero sen facer nada. Tampouco se 
solucionaron as fochancas na zona onde remata a liña de transporte a Ourense, nin 



corrixiron os porpiaños que se moveron nos laterais debido o impacto dos vehículos 
circulantes, nin se tratou de nivelar os ocos existentes no empedrado interior da 
propia ponte.  

A última actuación constitúe unha aberración máis sobre este tipo de monumentos 

do noso patrimonio e pon de manifesto o desinterese que historicamente veu 
demostrando o grupo de goberno deste Concello tanto pola conservación da ponte 
como pola mellora dos accesos cara Amoeiro ou a sinalización e control da mesma. 
Noutros lugares da vía da prata, fora deste concello, téñense realizado actuacións 
con empedrados en harmonía co entorno.  

Estamos avanzando no segundo ano deste Xacobeo 21-22 e seguimos sen unha 

actuación digna, acorde coa tipoloxía do lugar e respectuosa coa vía da prata, que 
solucione o problema definitivamente e logre unha mellora harmónica deste entorno 

tan singular. Deixar pasar unha vez máis a ocasión que brinda un xacobeo, no que 
tantos investimentos se realizan, sen facer nada, sería inxustificable. 

PROPOSTA 

O grupo municipal do BNG de San Cristovo de Cea propón ao pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos seguintes acordos: 

1- Que a Alcaldía efectúe as xestións oportunas, diante do organismo Xacobeo 

21-22 e demais administracións que proceda, para que realizar o empedrado 
da ponte ata enlazar co pavimento das vías laterais actuais, respectando a 

normativa vixente e a singularidade do entorno e  solucionando 
definitivamente o problema das fochancas nos laterais. 

2- Pavimentar a zona onde inicia e remata a liña de bus a Ourense, para que 
este poda manobrar con facilidade, empedrando a parte que coincida coa ruta 
xacobea. 

3- Canalizar e desviar as augas que decorren, por un lado desde o Pedregal e 
polo outro as procedentes dos viais do lugar de A Ponte-Mandrás. 

4- Proceder á sinalización axeitada da ponte, limitando o paso dos vehículos 
que excedan un determinado peso, a determinar polos técnicos competentes. 

                                

Asdo:  Manuel Pérez Vázquez  María Elvira Fernández Fernández 

 

 

SR. ALCALDE DE SAN CRISTOVO DE CEA 


