DON Alberto Piedras Barbosa, maior de idade, titular do DNI nº 36164808E en
nome e representación da Comunidade de Augas de A Quintana, con CIF nº
V36255859, e domicilio a efectos de notificacións en Carretera Estrada a Pazos, 99
Reboreda, CP 36818, Redondela - Pontevedra, teléfono de contacto 611051164, e
correo electrónico comunidadaguaquintana@gmail.com.
Manifesto:

Que a medio do presente escrito se realizan ás seguintes OBSERVACIÓNS e ou
SUXESTIÓNS ao borrador do PXOUM de Redondela,

PRIMEIRA.- A Quintana é un barrio da parroquia de Reboreda.
A Comunidade de Augas de A Quintana é unha entidade/asociación que ten
como obxetivo a explotación para usos domésticos dos nacedoiros (Altameixa 1 e 2,
Moscalleiras de Isolina, Moscalleiras-As Lagoas, José Catalina, Da Cuca 1 e 2, de Pepe
situados no monte comunal de Buxel, Concello de Redondela) namentras subsista a
concesión que lle foi otorgada por tempo indefinido. Para o que se haberán de acometer
traballos de alumbramento, conducción, canalización, depósitos e distribución das augas
asícomo de conservación e limpeza das instalacións y calesqueira outros sexan precisos,
que na actualidade abastece a 153 casas, aproximadamente.
Indicar que esta Comunidad de Augas, xestionan todo o relativo có
abastecemento de auga potable: procura de nacedoiros de auga; construción,
mantemento e reparación dos depósitos de auga; construción, mantemento e reparación
da canalización dende o depósito ata as vivendas, etc.
Entendemos que son entidade que deben protexerse no sentido de que todas as
Administración deben apoialas porque implica que son os propios veciños quenes
xestionan todo o relativo ao abastecemento de auga, o que implica unha maior
concienciación de que debe realizarse un uso racional e sostible da auga, ao ser un ben
escaso e que debe protexerse.
Nos diversos planos existentes da parroquia de Reboreda non están sinalizados
nin protexidos os depósitos de auga que abastecen ao barrio da Quintana, como
tampouco está protexidos os nacedoiros de auga. Ao presente escrito se acompaña o
documento no que están sinalizados os depósitos e os nacedoiros de agua. Resumimos a
continuación as localizacións de ditos nacedoiros e depósitos:
-

Altamexa Norte:

N42º16´47.148´´
O08º34´12.810´´

-

Altamexa Sur:

N42º16´46.28´´
O08º34´18.938´´
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-

Candelaria

N42º16´53.880´´
O08º34´17.545´´

-

Isolina 1:

N42º16´45.464´´
O08º34´20.700´´

-

Isolina 2:

N42º16´49.650´´
O08º34´20.676´´

-

Catalina:

N42º16´58.128´´
O08º34´32.262´´

-

Caseta Catalina:

N42º16´58.626´´
O08º34´31.974´´

-

Santi:

N42º16´50.472´´
O08º34´21.012´´

-

Camiño Fondo:

N42º17´4.152´´
O08º34´37.902´´

-

Cuca 1:

N42º17´4.6´´
O08º34´30´´

-

Cuca 2:

N42º17´3.3´´
O08º34´36.4´´

-

Caseta Cuca:

N42º17´5.0´´
O08º34´32.20´´

-

Acumulador Aveal: N42º17´6.454´´
O08º34´42.974´´

-

Futuro depósito:

N42º17´9.0´´
O08º34´44.040´´

-

Carreteiro:

N42º17´5.1´´
O08º34´35.0´´

-

Caseta Carreteiro:

N42º17´6.1´´
O08º34´34.1´´

-

Manolo:

N42º17´8.004´´
O08º34´36.762´´

-

Caseta Manolo:

N42º17´6.1´´
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O08º34´34.1´´
-

Arenero:

N42º17´09.5´´
O08º34´40.9´´

-

Depósitos:

N42º17´11.7´´
O08º34´52.7´´

Ditas zonas deben estar protexidas, ao igual que os ríos e os regos, tanto por ser
patrimonio natural como parte integrante do ciclo da auga, ademais de que a súa
protección específica implica o mantemento de áreas nos que tamén se fomenta a
biodiversidade da flora e fauna que existe nas súas inmediacións das zonas húmidas.

Polo exposto,

SOLICITO que se teña por presentado este escrito, xunto có documento que o
acompaña, se admita e tendo por realizadas as alegacións que no mesmo se conteñen, se
proceda a sinalizar e protexer como zona solo rústico de especial protección de augas
aos depósitos de auga e aos nacedoiros de auga que abastecen de auga potables ao
barrio de A Quintana, na parroquia de Reboreda.

En Reboreda, a 10 de agosto de 2.018.
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