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Coia, de parroquia a concello: 
por un «New Deal» democrático
Descoñécese a data na que 
se creou a histórica parroquia 
galega de San Martiño de 
Coia. Un dos documentos 
máis antigos na que aparece 
citada, pertencente á Orde do 
Temple, é do ano 1307.

A súa evolución administra-
tiva é un tanto curiosa toda 
vez que no século XVi a po-

boación de bouzas, mencionada por 
vez primeira nun escrito de 1403, era 
un anexo dela. no XiX, por mor da 
lei do 15 de outubro de 1836 relativa 
ao goberno político das provincias, 
e a proposta do deputado do parti-
do xudicial de Vigo na Deputación 
de Pontevedra, don Atanasio Fon-
tano, converteuse nunha das nove 
parroquias que conformaron o con-
cello boucense. A comezos do século 
XX, en 1901, solicitou a súa anexión 
a Vigo «a instancia de la mayoría de 
los vecinos» segundo consta nun dos 
manuscritos do «Expediente forma-
do para anexionar al Ayuntamiento 
de Vigo la parroquia de coya que 
forma parte del término munici-
pal de bouzas». E na cidade olívica 
continúa no século XXi; subsumi-
da no distrito «Vigo-centro», o que 
lle costou, ademais da súa singula-
ridade, a perda da meirande parte 
do seu territorio orixinal e desapa-
recer como entidade con persona-
lidade propia.

Porén, estas son cousas do pasado; 
agora cómpre ollar cara ao futuro: 
coia precisa recuperar o seu ser no 
mundo e a independencia necesaria 
para gobernarse por si e en prol do 
benestar de todos e cada un dos seus 
moradores, non dos duns barrios si 
e dos de outros non.

Haberá unha ducia de anos, no 
castro castriño levantáronse, sen 
consideración ningunha polo impac-
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to ambiental, cinco mastodónticos 
edificios de nove andares, cando non 
deberían de superar os catro; neste 
intre, na volta de San gregorio es-
tase a erguer outra construción nun 
terreo que ben podería terse dedi-
cado na súa totalidade a zona ver-
de; e o mesmo acontece co campo 
de Leirós, que o consistorio vigués 
vai urbanizar en lugar de converte-
lo, como requiren os tempos de es-
trago climático que estamos a pade-
cer, nun parque forestal con raposos 
autóctonos incluídos que inda hoxe 
viven nel...

... o tramo intermedio da rúa to-
más Alonso e a totalidade da noutra 
hora peculiar rúa Soler semella que 
sufriran un bombardeo atómico, tal 
é a degradación na que se atopan. na 
urbanización residencial Antonio 
de cominges, coñecida como as «ca-
sas baratas», en coia de Abaixo, non 
poucos residentes ocuparon terreos 
públicos e beirarrúas, tamén de do-
minio público, coas grelladas, as te-
rrazas, e os rochos das súas vivendas 
particulares mentres os rexedores de 
Vigo e os demais propietarios olla-
ban para outro lado. na actualidade, 
o tráfico rodado nesta urbanización 

residencial é absolutamente excesivo, 
ruidoso, irrespectuoso e perigoso; e o 
aparcamento, desmesurado, descon-
trolado, non regulamentado e caóti-
co. Ámbalas dúas pragas prevalecen 
neste fermoso grupo de vivendas  re-
presentativo da arquitectura rexio-
nalista galega, obra do arquitecto que 
lle dá nome, ¡no 2021!, por cima da 
saúde, a seguridade e a calidade de 
vida dos seus habitantes. 

E así unha morea de desfeitas e ile-
galidades de similar cariz consenti-
das, dende hai cento vinte anos, polas 
autoridades elixidas ou nomeadas 
precisamente para evitalas. Porque 
o correcto, o razoábel e esperábel, é 
que nas cidades, vilas, pobos e aldeas 
os dirixentes políticos, e os veciños, 
non só cumpran e fagan cumprir as 
leis civís e penais, senón tamén as leis 
urbanísticas, ademais das do sentido 
común e o respecto mutuo. 

Esta forma ecuánime de gober-
nar e de relacionarse basease nos 
principios de subsidiariedade e de 
proximidade, de tal maneira que a 
implementación das políticas públi-
cas realícese a carón do conxunto da 
cidadanía, tendo presente as súas ne-
cesidades de xeito integral. E para iso 

precísase un «new Deal», un «no-
vo Acordo» entre coia e Vigo simi-
lar ao de 1901 (anque nesta ocasión 
verdadeiramente democrático posto 
que daquela a anexión ao municipio 
vigués «a instancia de la mayoría de 
los vecinos» de coia non consta en 
ningures se en verdade esa maioría 
existiu nin como se conseguiu) pe-
ro co obxectivo contrario: afastarse 
do concello de Vigo e constituír un 
concello de seu, que ven sendo o des-
tino inevitábel desta parroquia case 
milenaria.

mais como queira que nas demo-
cracias os libres acordos son o seu 
fundamento, é ineludíbel desenvol-
ver un proceso participativo que re-
mate nunha votación cuxo resultado 
decidirao o sentido do sufraxio da 
maioría dos participantes.

tomando como referencia os lí-
mites históricos de San martiño de 
coia e considerando a actual reali-
dade urbanística, este novo concello 
cuxa creación estou a postular tería 
os seguintes lindes:

Polo norte: avenida da Atlántida 
(dende o seu encontro co camiño da 
Pardaíña), rúa de camilo Veiga, rúa 
de tomás A. Alonso, camiño de San 
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gregorio (dende a entrada situada a 
sesenta metros do número 138 de to-
más Alonso deica a saída fronte aos 
estaleiros cardama) e a avenida de 
beiramar até a rúa de Severo ochoa.

Polo leste e o sueste: rúa de Severo 
ochoa, rúa do conde de torrecedei-
ra, escalinata do Peniche, rúa de to-
más A. Alonso, camiño da Seara, rúa 
de López mora, praza de América e 
avenida da Florida (deica o encontro 
coa rúa do Padre Seixas).

Polo suroeste e o oeste: rúa do Pa-
dre Seixas, rúa de covelo, camiño dos 
Pelaios e camiño da Pardaíña até 
cruzarse coa avenida da Atlántida.

non obstante, corresponderá ás 
asociacións veciñais e culturais, así 
como aos historiadores e aos xeógra-
fos e antropólogos urbanos, estabele-
cer os límites territoriais definitivos 
do concello de coia, o «conca», e de-
terminar o corpo electoral, as persoas 
maiores de dazaseis anos, que deberá 
decidir sobre a súa emancipación. A 
continuación constituirase a «comi-
sión do conca», que será a encargada 
de consensuar co concello de Vigo 
os termos para convocar e celebrar o 
preceptivo referendo cuxo resultado 
será vinculante para ambas partes.

«todo cambia, nada permanece», 
deixou escrito Heráclito:

Que ninguén pense que o proce-
so que propoño é unha loucura ou 
unha parvada; antes ao contrario, 
existe un número indefinido de ve-
ciños da parroquia que posúen esa 
vontade de autogoberno como o de-
mostra a fotografía que ilustra este 
artigo e aos seus lectores, captada por 
min mesmo o pasado 30 de agosto 
na avenida de castelao.

Avante pois, con determinación, 
concidadáns de coia: ¡o noso futuro 
está nas nosas mans e nas urnas!n
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La sede de la Diputación en Vi-
go acogió ayer la jornada 'mu-
ller, unha categoría biolóxica e 
xurídica', con la presencia de la 
presidenta carmela Silva, que 
abordó la importancia de con-
vertir las reivindicaciones fe-
ministas en legislación. n

Jornada sobre 
feminismo en la 
Diputación

El PSdG provincial pide 
las primarias para 2023
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n n n El PSdg de la provincia, li-
derado por David regades, pidió 
ayer que las primarias para ele-
gir el próximo candidato a pre-
sidir la Xunta se celebren des-
pués de las elecciones de 2023. 

Por el momento, durante las próxi-
mas elecciones a la secretaría gene-
ral del PSdg, regades asistirá a un 
acto de las candidaturas de gonzalo 
caballero y Valentín gonzález For-
moso y avanzó que mantendrá su 
voto en secreto “como muestra de 
respeto a la militancia”. n


