


A cidade do Século XXI afronta diversos retos 
derivados dunha nova conciencia medioambiental e 
dunha nova concepción dos espazos urbanos. O aforro 
enerxético, ou a redución de gases contaminantes, 
marcan a axenda na búsqueda de alternativas de 
desprazamento sustentables e respectuosas co medio. 
Do mesmo xeito, afróntase o reto de introducir no deseño 
dos espazos urbanos parámetros de accesibilidade e de 
inclusión social, para dotarnos de cidades seguras,aptas 
e amigables para todas as persoas con independencia 
das condicións de xénero, idade ou renda. 
A necesidade de consenso no deseño dun novo modelo 
de cidade para Compostela, impulsou o Pacto Local 
pola Mobilidade. Aprobado en Pleno por unanimidade 
de todas as forzas políticas, contou na súa elaboración 
coa participación cidadá a título individual e a través de 
múltiples colectivos: veciñais, ecoloxistas, do transporte, 
ciclistas e da mobilidade.
Na elaboración do Pacto Local pola Mobilidade fixáronse 
como obxectivos prioritarios a recuperación de espazos 
para a cidadanía, o fomento dos modos brandos de 
transporte, a consecución dun transporte público de 
calidade e acadar unha presenza equilibrada e racional do 
vehículo privado dentro da cidade, que garanta: fluidez na 
circulación, seguridade viaria e boa calidade do aire. 
Establécese, en definitiva, unha nova xerarquía na orde 
de prioridade dos modos brandos de transporte sobre 
os modos convencionais, de maneira que os peóns, as 
bicicletas, o transporte colectivo, a carga e descarga 
de mercancías e, por último, o vehículo privado a motor 
formarán a pirámide de xerarquía da mobilidade urbana.



Este mes de 
setembro, Compostela 
celebra a Semana 
Europea da Mobilidade, 
cunha serie de actividades 
que terán lugar en diversos 
puntos da cidade. O obxectivo 
fundamental é, dende un espírito 
lúdico e de reflexión, sensibilizar 
á cidadanía sobre os retos de futuro 
que temos como cidade: construír 
colectivamente unha cidade accesible, 
inclusiva, respectuosa co medio, 
dinámica, próxima e saudable. 
ESPERAMOS QUE 
A GOCES



MÉRCORES 20 Museo da Cidade, Pza. de Praterías. 20h
Proxección de documental “BIKESvsCARS” 
+ Coloquio sobre Modelo de cidade

VENRES 22
Día Internacional sen Coches  
Gratuidade do transporte urbano durante todo o día  
+ empréstito de bicicletas en certos puntos da cidade.
Estación de autobuses, Aparcadoiro de borde  
de Santa Marta e Aparcadoiro de borde  
de Salgueiriños de 7.30 a 20.30 h



Sabías que o transporte urbano de Compostela aumentou 
en máis de 10.000 usuarios en 2016.

O Pacto local pola Mobilidade aprobado por unanimidade 
establece como un obxectivo prioritario o fomento dun 
transporte público de calidade. Un paso imprescindible para 
avanzar cara unha cidade con menos coches.

Por iso se está elaborando un novo deseño de liñas de 
autobús que consiga un transporte colectivo máis 
puntual, eficiente e con máis cobertura, tanto no centro 
urbano como no rural.



SÁBADO 23 
Mobilidade na contorna  
Pedalada a Milladoiro + Visita Castelo da Rocha
Saída da Alameda ás 11h, duración até as 14h

A cidade dos nenos: A Rúa é Nosa
Pza. 8 de Marzo, 17h

Unha cidade na que as 
nenas e nenos poidan xogar 
na rúa será unha cidade 
para todas as persoas.

Esta idea base de “A 
cidade dos nenos” de 
Francesco Tonucci, 
inspirou as actividades. As 
nenas e os nenos teñen que 
poder xogar, experimentar e 
gozar do contorno.



O COLECAMIÑOS busca, en colaboración cos centros 
educativos, a creación de camiños seguros para chegar a 
pé á escola. Así diminuímos o número de coches ao tempo 
que se aumenta a autonomía de nenas e nenos



DOMINGO 24
Mobilidade ciclista:  
Día da Bicicleta
Rúa da Virxe da Cerca

Bicixogos 
10 a 12 h  

Paseo Ximcana 
12 a 13 h   

Pedalada urbana 
12 a 13 h       

Sesión Vermú 
11 a 12 e 13 a 14 h       

Percorrido da  
pedalada urbana



Primeiro peóns, despois bicicletas, transporte público e por 
último, coches privados. A cidade máis amigable e humana 
necesita darlle a volta á pirámide actual do transporte.
Por iso é fundamental impulsar medidas que faciliten camiñar e 
usar a bicicleta, pero sempre adaptadas ao contorno específi co 
de Compostela. 

As plataformas de espera son para usuarios de bicicletas. 
Aumentan a súa seguridade e visibilidade nos semáforos 
e melloran a convivencia entre vehículos de dúas rodas e coches.

Funcionais, artesanais, seguros e integrados. A cidade vella 
compostelá conta con preto de 70 novos aparcabicis!



LUNS 25  
Museo da Cidade, Pza. de Praterías. 20h
Proxección de Wadja, a Bicicleta Verde  
+ Coloquio sobre o Urbanismo dende  
a perspectiva de xénero

Transporte, uso de hoteis e espazos públicos… 
Unha cidade pensada para as mulleres será unha 
cidade mellor para toda a cidadanía. Queremos 
unha Compostela máis accesible, inclusiva e 
igualitaria!

MARTES 26  
Alameda de Santiago. 10-14h e 17-20h
Mobilidade eléctrica: Proba e  
exposición de vehículos eléctricos

Sabías que o obxectivo é reducir o 50% de gases 
de efecto invernadoiro no 2030. 

Os vehículos eléctricos son fundamentais para 
conseguilo.



MÉRCORES 27 
Día da Accesibilidade:  
Actividade de “Ponte no meu lugar” 
Percorrido en cadeira de rodas pola cidade.  
Saída Carreira do Conde de 17 a 20h

XOVES 28 Museo da Cidade, Pza. de Praterías. 20h
Proxección de Intocable +  
Coloquio sobre Accesibilidade Universal

Obxectivo: Compostela cidade accesible
Unha cidade máis xusta será aquela que todas as 
persoas poden gozar por igual. Sen barreiras nin 
obstáculos.

O Concello de Santiago aprobou a elaboración dun plan de 
accesibilidade e asinou un convenio con Cogami para eliminar 
barreiras nas instalacións municipais.  

O novo cruce de Montero Ríos e Xeneral Pardiñas 
elimina barreiras arquitectónicas.



VENRES 29
Parking Day + Xadrez na rúa
Localización: Doutor Teixeiro a partir das 17h

DOMINGO 1
Mobilidade peonil: Unha Cidade para Camiñar. 
Andaina pola cidade 
Saída da Alameda ás 10:30 h, 
duración aproximada de dúas horas



A recuperación de espazo para a veciñanza
Santiago está na mesma loita que outras grandes cidades 
e capitais para recuperar o espazo público para as 
persoas. Peonalizacións, humanización de rúas, mellora 
de sinalizacións ou calmado de tráfico son conceptos 
fundamentais para as cidades do futuro... e do presente.



Construír unha Compostela mellor para vivir, unha 
Compostela que teña como prioridade ás persoas, precisa 
de actuacións no presente e dun vieiro que defina con 
claridade o seu futuro. Da mesma maneira, avanzar cara a 
cidade desexada, require abordar a dimensión do cotiá, a dos 
nosos espazos de proximidade, ao tempo que se traballa na 
dimensión global, a dos proxectos de cidade, concibida esta 
no seu conxunto. 

As plataformas de espera avanzada para bicicletas,  
a mellora na sinalización de pasos de peóns en diversos 
puntos da cidade, a instalación de aparcabicicletas,  
a pacificación dalgunhas rúas da cidade como San Pedro  
ou San Francisco ou a eliminación de barreiras 
arquitectónicas como o cruce en plataforma elevada  
entre as rúas Montero Ríos e Xeneral Pardiñas son  
accións que melloran os nosos espazos urbanos  
de proximidade, permitíndonos camiñar cara unha 
Compostela máis humana e inclusiva. 



Por outra banda, entender a cidade no seu conxunto, como 
un organismo en continua transformación, será esencial para 
abordar con éxito os diferentes retos de futuro. Cobra especial 
importancia neste sentido,como garantía de que os proxectos 
de cidade teñan continuidade e permanencia no tempo, a 
capacidade das diferentes administracións e forzas políticas 
para acadar consensos.

A elaboración dun novo Plan de Mobilidade e a construción 
dunha Estación Intermodal á altura das necesidades que ten 
Santiago de Compostela como capital do país, defínense 
como as pedras angulares sobre as cales construír o futuro 
da nosa cidade no eido da mobilidade. Tanto o novo Plan de 
Mobilidade, como a nova Estación Intermodal, deben ser a 
base para establecer unha nova forma de comunicación coa 
nosa contorna, contribuír a unha presenza e uso racional do 
vehículo privado nas nosas rúas e posibilitar unha mellora na 
eficacia do transporte colectivo, elementos claves para facer 
de Compostela unha verdadeira cidade do Século XXI. 
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