
 
 

Civismo e Corresponsabilidade. 

Con dous C que todas e todos interioricemos é dabondo. Os  pais do Pío XII escoitamso  

estes días con preocupación as queixas  dos vecinos da rúa Poza de Bar sobre o uso da  

zona de parada situada diante do colexio. E,en resposta ás mesmas, está ben aclarar varios  

puntos. 

  O primeiro, falamos dun pequeno espazo habilitado en Poza de Bar, que é un terreo  

cedido no seu momento polo colexio para facilitarlles aos pais e nais deixar e recoller os  

escolares máis pequenos no menor tempo posible.  

Falamos dos mais pequenos porque a estrutura mesma do colexio define que son os  

principais usuarios deste acceso. Os maiores fano pola outra entrada do centro educativo. 

Aclarado isto, é imprescindible subliñar tamén que ese espazo cedido polo colexio no 

seu día está a ser utilizado a diario polos veciños de San Lourenzo para estacionar nel, 

xerando tamén fluxo de tráfico nas horas non lectivas. Polo tanto, os usuarios do centro 

educativo e os veciños son os grandes beneficiados do uso do espazo público. Un 

espazo no que convive tamén un instituto e un hotel que, loxicamente, contribúen a 

incrementar o volume de tráfico na zona. 

En aras do mellor uso da contorna do colexio, a ANPA do Pío XII mantivo encontros co 

concelleiro do ramo e coa Asociación de Veciños. Agradecemos a boa disposición 

amosada polo concelleiro que habilitou un zona exclusiva de parking para estacionar 

brevemente na contorna do acceso que empregan os maiores de primaria.. E agradecemos 

tamén o espazo  que temos en Poza de Bar porque nos facilita deixar e recoller aos máis 

pequenos da casa no colexio o máis rápido posible. 

Lamentablemente hai que recordar tamén que, como en todas partes, existen cidadáns incívicos 

que fan un uso abusivo ou, cando menos, un mal uso do espazo público. É aí onde deben actuar, 

como xa veñen facendo, as forzas da orde: correxindo esas conductas non tolerables. Instamos a  

seguir traballan so neste sentido. 

Non compartimos o uso indebido do espazo público: aparcar sobre os pasos de peóns, sobre a 

acera ou non respectar  o aparcamento para minusválidos, a entrada de ambulancias o colexio e 



 
non deixar o carril de circulación libre son comportamentos dunha pequena parte de pais/nais 

que non podemos compartir porque son sinxelamente non tolerables. 

Pero xamais se debe coller a parte polo todo. E os pais do Pío XII non nos sentimos 

identificados como colectivo cando se nos atribúe a culpabilidade de poñer en perigo  a vida dos 

nosos propios fillos, tal e como se desprende das palabras dalgún veciño. 

Algo incomprensible nos comportamentos abusivos ou mesmo perigosos non nos sentimos 

identificados e pregamos que ninguén, en aras da xustiza, faga responsables aos pais en xeral de 

semellante acusación. 

Os primeiros interesados na seguridade dos nenos e nenas somos todas e todos nós, os pais e 

nais do CEIP Pío XII. 

 

ANPA A FERRADURA 

 

 

 


