
Balance verán 2016  

  Sanxenxo 



  

 

Un verán de ocupación récord quedou empanado 

polos problemas de seguridade cidadá, a perda de 6 

bandeiras azuis e a sucidade. 



Tres partes 

 

1. Praias  

2. Limpeza 

3. Seguridade cidadá  



1. Praias   
FEITOS:  

 

1. Sanxenxo perdeu 6 bandeiras azuis  

• Abril:  praia de Areas, de Caneliñas e senda peonil Portonovo – 
Sanxenxo. 

• Xullo: a falla de socorristas obriga a renunciar a 3 bandeiras azuis 
máis: Pragueira, Lapa  e Areas Gordas. 

• O 10 de xullo só había 45 socorristas, cando o normal é 60.   
 

2. Nunca as praias estiveran tan descoidadas: pasarelas sepultadas 
pola area, sucidade, casetas deterioradas…    
 

3. Quioscos, hamacas e parasois de Silgar e Canelas adxudicáronse o 
7 de xullo, cando o habitual é a finais de maio.  

         



  

 

Praias sen socorristas…  



A Lanzada e Major 1 de xullo  



Pragueira 4 de xullo  



Baltar 5 de xullo 



   

 

Pasarelas de madeira sepultadas pola  

area a primeiros de xullo…  



Major 1 de xullo  



Montalvo 4 de xullo  



  

 

 

A finais de xullo…  



Montalvo 26 de xullo 



Paxariñas 26 de xullo 



  

  

 

E tamén en agosto  



Montalvo 2 de agosto  



Pragueira 23 agosto  



   

 

 

Chapuzas varias… 



Lapa e Areas Gordas 



Foxos 



Baltar 



Paxariñas 



  

 

Sanxenxo vive das súas praias… 

Si o goberno non as coida  

perderemos máis bandeiras azuis.  

Pero, sobre todo, perderemos prestixio. 



2. Limpeza  

FEITOS:  

1. Sanxenxo está sucio polo pouco interese do tripartito e porque a 

adxudicataria non cumpre o contrato:  

• Falla de persoal e maquinaria de limpeza.  

• Contedores que cheiran mal porque non se limpan ou se fai vertendo 

as augas sucias na rúa. 

 

2. Contedores soterrados que non se reparan e se colocan durante 
meses os convencionais diante. 

 

3. O rural está abandonado: non se recolle o lixo coa frecuencia que 
establece o contrato, pistas sen desbrozar, patrimonio sen coidar... 



   

 

 

As vilas están sucias…  



Silgar 25 de xullo 



Portonovo 6 de agosto 



 Portonovo 14 de agosto 



Vertendo augas sucias… 



Recollida de cartón manual 



  

 

Tamén o rural está sucio e  

descoidado 



Frecuencia  recollida  



Cartón sen recoller, 29 de xullo  



Cunetas 27 de xullo  



Cunetas 29 de xullo  



Patrimonio 18 de agosto 



Patrimonio 



  

 

Os contedores soterrados non se reparan,  

dando a peor imaxe, a dun concello  

que non atende o esencial. 



Portonovo, en fronte do colexio 



23 de xullo e 23 de agosto  



E o 15 de setembro  



Portonovo, 16 de agosto  



Avd. de Madrid o 18 de agosto   



25 de agosto 

 

 



e tamén o 15 de setembro 



Domingo 4 de setembro 19 h 



Domingo 18 de setembro 



  

 

Si, ademais de non coidar as praias, o resto de  

Sanxenxo tamén está sucio, o visitante  

lévase unha mala impresión… 



3. Seguridade cidadá  

FEITOS:  

 

1. 12 policías menos que outros veráns: 

• En lugar de 26 auxiliares, contratáronse só 17. 

• Máis 3 baixas no cadro de persoal fixo. 

• Sen policía é imposible garantir a seguridade cidadá. 

• Das 5 prazas creadas no presuposto ningunha é policía. 

 

O tripartito, en lugar de recoñecer a súa falla de planificación, 
descarga a responsabilidade na Garda Civil. 

¿É competencia da Garda Civil controlar os excesos no porto 
deportivo? ¿Por qué entón contrataron vixiantes de seguridade?      



3. Seguridade cidadá  

 

FEITOS:  

 

2.  As pelexas e altercados xeraron queixas de turistas e hostaleiros. 

 

• Os excesos das “despedidas de solteiros” manchan a imaxe de 
Sanxenxo e o identifican co “turismo de borracheira”. 

 

• A movida de calidade estase a desprazar a Combarro e outras 
zonas en detrimento de Sanxenxo. 



  

 

Este verán Sanxenxo foi noticia  

por pelexas e altercados.  



  



  



  



  



Pelexa en Silgar  



E no porto   



  

 

Non hai policía para garantir a  

seguridade cidadá, pero tampouco  

para controlar o botellón. 



Acantilado avd. de Pontevedra  



Avd. de Pontevedra 



 Porto de Portonovo  



Campo de fútbol Portonovo 



Sin limpar ás 11:30 h  



  

 

Pero é que nin sequera vimos policía  

para axilizar o tráfico. 



Rotonda de Arnelas  



Paseo de Baltar  

    



  

 

Ou Sanxenxo afronta os problemas de seguridade 
cidadá cunha estratexia clara e os recursos 

necesarios para aplicala 

 

Ou corre o risco de acabar asociado ao turismo de 
borracheira e vandalismo que tantos problemas lle 

creou a outros concellos turísticos. 



  

 

Conclusións e recomendacións. 



Dúas conclusións  

 

1. O tripartito fracasou na planificación do seu segundo verán. 

 

 O primeiro ano alegaron que lles colleu de “sopetón”, pero para 
planificar 2016 tiveron un ano enteiro e, sen embargo, os fallos 
foron maiores. 

 

 

2. O máis grave non é o fracaso do tripartito, é a perda de reputación 
turística, que se acabe identificando a Sanxenxo co turismo de 
borracheira. 



Recomendacións 2017  

 

1. Máis planificación. O 15 de xuño tódolos servizos e contratacións 
deben estar a pleno rendemento. 

 

2. Aumentar o presuposto para contratar policías, socorristas e persoal 
de limpeza. Para elo, é imprescindible aprobalo en xaneiro e non en 
xuño, como o tripartito. 

 

3. Sanxenxo necesita actualizar e facer cumprir as ordenanzas para 
mellorar a seguridade cidadá: 

• Ordenanza que controle o consumo de alcohol na rúa. 

• Ordenanza de orde público. 


