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1.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

O obxectivo desta Carta de Servizos é informar sobre os servizos que
se ofertan desde Entidade Local Menor de Bembrive, expondo
estratexias de mellora de fronte ao futuro, perseguindo conseguir
unha maior potencialidade dos recursos técnicos e humanos que
permitan aumentar a eficiencia da Xunta Veciñal e as prestacións que
se dan aos cidadáns desta parroquia.
A Carta de Servizos ten unha validez anual e revísase e actualiza
cada ano.
Este documento supón traspasar a declaración de intencións para
converterse nun compromiso da Entidade Local Menor de Bembrive
na mellora continua dos servizos que ofrece aos cidadáns e que,
periodicamente, vanse adaptando ás necesidades da poboación. na
Carta de Servizos atópanse os compromisos dos distintos servizos
como son o Espazo lúdico-educativo, Prestamo e/o intercambio de
libros, Portelo único, Comuniciación de queimas, … Tamén contén
os dereitos e deberes dos veciños e as formas de colaboración a
través de suxestións, queixas e reclamacións.

2. DATOS IDENTIFICATIVOS E ORGANIZACIÓN DA
E.L.M DE BEMBRIVE
1.

Bembrive é unha parroquia singular dentro do concello de Vigo, xa
que posúe o rango administrativo de Entidade Local Menor (ELM)
dende o 12 de xullo de 1945, catro anos despois da súa anexión ao
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Concello de Vigo xunto co resto do Concello de Lavadores. Este
rango administrativo só o posúen outras oito parroquias no territorio
galego.
A Entidade Local Menor é un ente de ámbito territorial inferior o
municipal, integrante de Administración local, cuxos órganos son o
alcalde pedáneo e a Xunta Veciñal, fomada por catro vogais. A
elección destes membros faise de xeito simultáneo e paralelo á
elección do goberno municipal de Vigo da seguinte maneira: Os
votantes de Bembrive, nas eleccións municipais, votan en dúas furnas
diferenciadas, unha para as municipais viguesas e outra onde se
escolle ao alcalde pedáneo. Os catro vogais repártense segundo
resultados das eleccións municipais no ámbito da parroquia.
A ELM ten certas competencias organizadas a través das distintas
vogalías, como son a vogalía de medio ambiente, xuventude e
turismo, vogalía de participación cidadá, cultura e deportes, vogalía
de fomento, parques e xardíns e limpeza. Todas estas competencias
son subsidiarias do Concello de Vigo e basicamente as súas funcións
consisten na xestión do monte parroquial (246 Ha.) e a
administración e mantemento de certas infraestruturas e servizos.
Deste xeito a ELM actúa coma un axente de representación da
veciñanza da parroquia ante outras institucións. Parte do
financiamento da ELM proven da administración e explotación da
súa masa forestal.
A Xunta Veciñal é o órgano de control que, baixo a presidencia do
alcalde, colabora de xeito colexiado na función de dirección política
que a este lle corresponde exercendo as funcións executivas e
administrativas.
O Alcalde Pédaneo e vogais delegados responden politicamente
perante a Xunta Veciñal (pleno) da súa xestión de forma solidaria,
sen prexuízo da responsabilidade directa de cada un dos seus
membros pola súa xestión.
As convocatorias e actas das sesións
incorporaranse no taboleiro de anuncios.

da

Xunta

Veciñal
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Membros da Xunta Veciñal:


Alcalde-Pédaneo:






Roberto Ballesteros Costas (PSdeG - PSOE)

Vogais delegados:


Concepción Martínez Rodríguez (PSdeG - PSOE)



Jose Vila Veloso (PSdeG - PSOE)



Araceli Abalde Fernandez (PSdeG - PSOE)

Outros vogais:


Carlos Comesaña Abalde (PP)

Coma administración propia da parroquia, a ELM conta con un
edificio a xeito de “casa consistorial”, situado no barrio do Mosteiro,
cabeceira da parroquia. Así mesmo ten unha simboloxía propia,
consistente nunha bandeira e un escudo. O Escudo da ELM de
Bembrive foi publicado o 3 de maio do 2001 no Diario Oficial de
Galicia nº 85 e a bandeira o 15 de maio de 2002 no Diario Oficial de
Galicia nº 93.

3. RELACIÓN DE SERVIZOS PRESTADOS
2.

Xestión e Trámites Municipais: Xestión de Trámites Municipais
realizados por vía presencial, telefónica e telemática, entre os que
destacan:
- INFORMACIÓN: Información xeral e particular aos cidadáns,
acerca dos diferentes trámites, convocatorias e actuacións que
ofrece a ELM de Bembrive, de maneira presencial, telefónica e
telemática.
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- REXISTRO DO PORTELO ÚNICO DA XUNTA DE
GALICIA: Para a presentación de calquer documento dirixido
á Xunta de Galicia ou a un organismo dependente desta, en
horario de 9:00 a 14:00 horas.
- COPIA E COMPULSA DE DOCUMENTOS: en horario de
9:00 a 14:00 horas.
- COMUNICACIONS DE QUEIMAS.
- SOLICITUDE
DOMESTICO.

PARA

VERQUIDO

DE

ENTULLO

- FE DE VIDA E ESTADO PARA CIDADÁNS
EMPADROADOS EN BEMBRIVE QUE RECIBAN
PENSIÓNS DA UNIÓN EUROPEA OU TERCEIROS
PAISES.
- INFORME DE CONVIVENCIA DE RESIDENTES EN
BEMBRIVE.
- VOLANTES OU INFORMES DE EMPADROAMENTO.
- RECOLLIDA DE ACEITES USADOS DE USO
DOMÉSTICO: Estrada de Bembrive a altura do Centro de
Saude, na rúa de Xestoso (lugar de Regada), no Barrio da
Pedra, no Parque de Mourelle e na Sede da ELM de Bembrive.
- RECOLLIDA DE LÁMPADAS DE BAIXO CONSUMO E
FLUORESCENTES FÓRA DE USO
- RECOLLIDA DE CARTUCHOS DE TINTA USADOS
- ROUPEIRO - LIBREIRO: Na sede desta Entidade recóllese
roupa, calzado, textiles, xoguetes e libros que os seus donos xa
non precisen e que esten en boas condicións para a súa doazón
a familias necesitadas.
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Habilitouse un espazo nesta entidade para que a xente poida
depositar roupa e libros nun aceptable estado, facilitando os
datos do doador (nome, núm. de documento de identidade e
núm. de teléfono) en horario de de 9.00 a 14.00.
O roupeiro-libreiro ábrese ao público tódolos martes de 17.00
a 20.00 horas para que poida escoller entre as doazóns que os
veciños fixeran durante a semana.
Unha vez escollido o seu novo ben, presentará o certificado de
empadroamento e poderá levalo, sen a necesidade de aportar
nada a cambio.
É un intercambio libre, que confiamos en que cada un faga un
uso sensato e aporte en función do seu interese por compartir.
- BANCO DE TAPÓNS DE PLÁSTICO: Para a súa entrega á
Fundación Seur coa finalidade de destinar o diñeiro recabado a
persoas con minusvalías físicas que precisen dunha operación.
- SALA DE INFORMÁTICA: o Centro Antena permanecerá
aberto de luns a venres, de 10.00 a 14.00 e de 17:30 a 21:00 h.
- CURSOS: de diversa índole (informática, poda, inxertos,
fitosanitarios, manipulador de alimentos, ximnasia biosaudable,
educación vial, …)
- CONCURSOS: de fotografía, de relatos curtos, …
- ANDAINAS: a longo do ano convocanse diversas rutas de
sendeirismo
- ESPAZO LUDICO-EDUCATIVO: Luns, martes e xoves de
17:15 a 20:15 h, no primeiro andar da ELM de Bembrive
(gratis).
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- TALA E REPOBOACIÓN DE MONTE.
- LIMPEZA E DESBROCE DO MONTE.
- LIMPEZA DE RÚAS E CAMIÑOS PROPIEDADE DA
ELM DE BEMBRIVE E DO CONCELLO.
- LIMPEZA, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DOS
LAVADEIROS.
- MANTEMENTO DE VÍAS PÚBLICAS.
- LIMPEZA DE FONTES (o control sanitario depende do
Concello de Vigo).
- PLANTACIÓN DE MACEIRAS E PRODUCCIÓN DE
MAZA PARA SIDRA AUTOCTONA DE BEMBRIVE.
- MANTEMENTO DE PARQUES E ZONAS VERDES:
 Parques forestáis:
 Pedra – Cerdeira.
 Bembrive.
 Galleiro – Chans.
 Pouso.
 Parques infantís:
 Cacheno.
 Recaré.
 Arieiro.
 Xestoso.
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 San Cibran.
 Xestas.
 Chans.
 Pouso.
 Parque forestal de Bembrive.
 Mourelle.
 Torreiro da Ponte (“Alameda”).
 Monte Calvario.
 PARQUES BIOSAUDABLES:
 Alameda do Torreiro.
 Troncais.
 Xestoso.
 Arieiro.
 Cño. da Capela.
 Galleiro – Chans.
 Toutizo.
 Xestas.
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- ORGANIZACIÓN ANUAL DE DIVERSOS EVENTOS:
 Cabalgata de Reis - 4 de xaneiro.
 San Blas - 3 de febreiro: unha das poucas romaxes que
quedan no ámbito da cidade de Vigo, onde arredor dunhas
15.000 persoas se dan cita todos os anos para degustar os
pratos típicos, onde o porco é protagonista ao participar en
todos os menús ofrecidos nos diversos locais da
parroquia: cacheira, orella, fuciño, rabo, chourizo... todo
iso regado cos bos viños obtidos neste rico chan.
 Sábado de Piñata (entroido) - sábado seguinte ao
Entroido de Vigo.
 Festa Floral - Corpus Christi- domingo posterior ó
Corpus Christi: Contando coa colaboración dos veciños e
dos diferentes colectivos parroquiais, elabóranse
alfombras florais na zona abranguida entre a sede da
Entidade Local Menor e a igrexa parroquial de Santiago
de Bembrive.
 Santiago Apóstolo - 25 de xullo: patrón da parroquia de
Bembrive.
 Domingo máis próximo ao 16 de setembro - Romeria na
honra de San Cibrán, que ten lugar nunha paraxe natural
única e privilexiada desta parroquia: a Carballeira dos
Ramallos. Este é o momento no que se empeza a degustar
a sidra elaborada polos veciños de Bembrive.
 Festa da Sidra - 1º domingo de outubro: onde se degusta
a sidra elaborada na parroquia, de xeito totalmente
artesanal, acompañado de chourizos e pan.
 Carreira Solidaria – 1º sábado de decembro.
 Certame de Rondallas – domingo anterior a noiteboa.
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4. DEREITOS DA CIDADANÍA
PRESTADOS

Os3. cidadáns ostentan os dereitos recoñecidos no artigo 53 da Ley
39/2015, de 1 de octubre, do Procedimiento Administrativo Común
das Administracións Públicas e o artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de
xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
En particular e de conformidade con estes preceptos, os cidadáns
teñen dereito a:

- Acceder tanto ás instalacións como aos distintos servizos
prestados sen ningún tipo de discriminación.
- Ser tratados con respecto e deferencia polo persoal da Entidade.
- Coñecer a identidade do persoal responsable da prestación do
servizo solicitado.
- Formular calquera suxestión, queixa ou reclamación e ser
contestado no prazo establecido.
- Recibir o servizo solicitado de maneira rápida, eficaz e con
garantía de confidencialidade nos datos persoais.
- Obter a orientación necesaria sobre os servizos e
procedementos que son competencia da Xunta Veciññal, por
parte do persoal da Entidade.
- Coñecer o estado da tramitación dos expedientes nos que se
teña a condición de interesado, e obter copias dos documentos.
- Non presentar documentos non esixidos polas normas, ou que
xa están en poder da ELM de Bembrive.
- Esixir responsabilidades á Administración e ao persoal ao seu
servizo, cando así corresponda legalmente.
- Ademáis, a normativa de Protección de Datos recoñece os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
respecto dos seus datos persoais.
- Calquera outros que lles recoñezan a Constitución e as Leis.
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5. OBRIGAS DA CIDADANÍA
PRESTADOS
4.

- Manter unha actitude educada e respectuosa cara ao persoal da
Entidade.
- Respectar as quendas nos distintos puntos de atención.
- Utilizar de maneira adecuada as instalacións e equipamentos da
ELM de Bembrive.
- Presentar á Administración a documentación correcta e veraz,
así como os datos de identificación necesarios para realizar as
xestións ou trámites.
- Cumprimentar de maneira legible os documentos ou solicitudes
presentados na Entidade.

6. FORMAS DE PARTICIPACIÓN DA CIDADANÍA
PRESTADOS
5.Os

cidadáns, en xeral, poden colaborar e participar ou simplemente
facernos chegar as súas inquietudes das seguintes maneiras:
- De forma presencial na Oficina da ELM de Bembrive.
- A través de chamada telefónica
- A través do correo electrónico: elmbembrive@gmail.com
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7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PRESTADOS
6.

7.1.

SOCIEDAD CULTURAL HELIOS DE BEMBRIVE:

A Asociación Cultural Helios está moi arraigada na parroquia. Data
de comezos do século XX, pola actividade da Irmandade de
Labradores e Gandeiros que formou o grupo coral Helios.
a) GRUPOS:
Banda de gaitas “Charamuscas”, Grupo de Baile Rexional,
Grupo Pandeiretas “Abiñadoira”, Grupo acordeons “Algareiro”,
Grupo “Folc de Coiro”, Rondalla, Coral Polifónica, Grupo de
Gaitas “Cans de Palleiro”
b) ACTIVIDADES:
Zumba, pilates, taichí, pintura (maiores e cativos),
manualidades, cestería, pandereitas, baile de salón, baile
moderno, baile galego clases de: guitarra, piano, acordeón,
percusión, gaita.
c) INFORMACIÓN:
cchelios@cchelios.com / cchelios@mixmail.com e no tlf: 986
425 656.
Para facerse socio e gozar das actividades, deben dirixirse ás
oficinas da sociedade cultural Helios no Torreiro da Ponte
(“Alameda”), s/n – Bembrive.

7.2. ATENEO MUSICAL DE BEMBRIVE:
O Ateneo Musical de Bembrive mantén unha escola de música
que anualmente atende a máis de cen alumnos. É a canteira que
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ten o Ateneo para abastecer ás súas distintas formacións de
músicos.
Os nenos e nenas que desexen aprender linguaxe musical e tocar
algún instrumento teñen a mellor opción na Escola de Música, así
como tamén os adultos, que non tiveron a oportunidade de
aprender solfexo ou tocar un instrumento musical na súa
mocidade.

a) ¿QUÉ OFRECEMOS?
- iniciar aos alumnos no mundo da música favorecendo o
desenvolvemento de capacidades como a percepción
auditiva, a memoria, as habilidades sociais, a
expresividade...
- Formación en linguaxe musical necesaria para poder
interpretar música cun instrumento.
- Formación específica do instrumento que cada alumno elixa.
- Preparación examen acceso ao Conservatorio.
- Banda Infantil
- Banda Ateneo
- Coro Infantil
b) INFORMACION: info@ateneomusicaldebembrive.org; tlf: 986
48 34 52 / 678 63 56 14 / 678 63 56 15 ou nas súas oficinas na
Torreiro da Ponte (“Alameda”) s/n – Bembrive.
7.3. ASOCIACIÓN DE MULLERES LÚA E EIRA:
As asociacións de mulleres LUA e EIRA teñen actualmente a súa
sede no edificio da Sociedade Cultural Helios de Bembrive. Estas
dúas asociacións teñen como obxectivo apoiar á muller en todo os
ámbitos así como a organización de distintas actividades.
A asociación de mulleres "LUA" naceu no ano 1988 co obxectivo
de mellorar a autoestima e a cultura das mulleres de Bembrive, así
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como fomentar a súa participación nas actividades que se realizan
nesta parroquia ao longo do ano.
A asociación de mulleres "LUA" teñen actividades variadas como
son os cursos que se realizan en colaboración a a Concellería de
Igualdade do Concello de Vigo pero ademáis actividades como
ximnasia, zumba, taichí, pandeireta e distintos cursos destacando
especialmente o de alfabetización.
Temos que destacar dúas actividades principais destas dúas
asociacións, unha a festa de homenaxe ás nais que se celebra o
primeiro de Maio e outra a comida campestre no parque de O
Pouso que se adoita celebrar no mes de Xuño.
Durante todo o ano organízanse diversas excursións, tanto dentro
da nosa comunidade como fóra dela, así como algunha excursión
ao estranxeiro.
Para inscribirse nestas asociación como socia ou para participar
nas actividades hai que dirixirse a:
Asociación de Mulleres “LUA”
Edif. Centro Cultural Helios
Mosteiro, s/n - Bembrive
Tlf – fax: 986 41 04 53
Asociación de Rurales, consumidoras y culturales “EIRA”
Edif. Centro Cultural Helios
Mosteiro, s/n - Bembrive
Tlf – fax: 986 41 04 53

7.4. CLUB DEPORTIVO MOSTEIRO BEMBRIVE F.S.
O Club Deportivo Bembrive Fútbol Sala inscríbese no Rexistro
Xeral da Xunta de Galicia o día 29 de setembro de 2001. Fúndase
coa intención de fomentar o deporte do Fútbol sala na Parroquia
de Bembrive.
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Tras 16 anos de moito esforzo e dedicación, o Club conta con dez
equipos federados e un grupo de Pre-deporte, o que supón contar
con ao redor de 120 licenzas, ademais das escolas deportivas, que
son a base do club e actualmente están integradas por 84 nenas e
nenos de 3 a 18 anos.
A función principal do Club é a educativa, para cumprila
baseámonos en seis premisas fundamentais que inculcamos aos
nosos nenos e nenas desde a base:
- Practicar o deporte conforme ás boas artes
- Acatar as decisións dos xuíces
- Vencer sen humillar
- Perder sen rancor
- Respectar ao adversario
- Ofrecer amizade dentro e fóra do terreo de xogo
O Club conta cun regulamento de réxime interno, concordante
coa nosa filosofía, onde se recollen as obrigacións e os dereitos de
todos os membros do mesmo.
Esta filosofía é extensiva a deportistas, técnicos, directivos,
auxiliares e acompañantes. Con ela búscase a adquisición de
valores tales como o respecto, o esforzo, o compañeirismo, a
disciplina, a responsabilidade, o autocontrol, o traballo en equipo
e a obtención de hábitos saudables de vida.
Unha das finalidades principais do Club é a de fomentar o Fútbol
sala feminino.
O primeiro ano comezouse cun pequeno pero bo grupo de nenas.
Este grupo foi crecendo co tempo en número e en calidade ata a
actualidade, conseguindo con iso participar por méritos
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deportivos na 2ª División Nacional, polo que somos o primeiro
Club de Vigo en alcanzar este nivel.
Con todo, o que consideramos máis importante é a estructura que
conseguimos crear detrás do primeiro equipo.
Nestes momentos somos o Club de Vigo con máis nenas
practicando esta modalidade deportiva, e un dos clubs máis
importantes de Galicia.
O segundo obxectivo do Club Deportivo Mosteiro Bembrive FS
constitúeo a propia práctica deportiva en si, como actividade
física, cos beneficios que proporciona no ámbito da saúde, o lecer
e a socialización, para a que o club tenta atender a todas as
necesidades que se expoñen, ben sexa directamente ou en
cooperación con outras entidades.
No Club a práctica deportiva federada está aberta para todos os
que o desexen, tanto nenos como nenas, conxugando a idea de
participación coa de rendemento, de tal forma que, a partir de
certa idade poderanse establecer distintos obxectivos respecto ao
rendemento deportivo, atendendo ao nivel alcanzable por uns e
outros xogadores.
O Club tenta facilitar os medios necesarios para que cada
deportista poida desenvolver ao máximo as súas capacidades
deportivas, poñendo á súa disposición os medios materiais e
persoais que estean ao noso alcance, aínda que sempre
pospoñendo os resultados ao cumprimento dos obxectivos
educativos do club.
a) ESCOLA DEPORTIVA
No pavillón de Bembrive, contamos cunha Escola deportiva
onde as meniñas e nenos de Bembrive e arredores, entre 3 e 18
anos podar practicar FÚTBOL SALA.
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O fútbol sala é ou deporte de moda, divertido, dinámico,
emocionante, e onde prima ou xogo limpo.
A finalidade principal dá escola é fomenta-a práctica deportiva
nos nosos nenos e meniñas. Xa sabedes: o deporte é saude.
E sempre de forma lúdica e formativa, do que se encargarán
técnicos e monitores cualificados e con moitos anos de
experiencia, que deberán formar deportivamente e educar a
través de valores, como o respecto, a tolerancia, solidaridade, o
traballo en equipo, etc.
b) INFORMACIÓN: bembrive.fsala@gmail.com; fax: 986 47 34
48; tlf: 658103460 - 678787834 - 663873005 - 678872989 –
615916076 ou nas súas oficinas na rúa BEMBRIVE nº 250.
7.5. ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA XESTAS:
Centro cultural situado na parte alta da parroquia na zona de
Xestoso, onde predominan os xogos populares como a chave e a
petanca, contando con tres pavillóns cubertos para a practíca destes
deportes e onde se disputa o prestixioso trofeo Cidade de Vigo.
Ademáis das actividades deportivas, conta cun parque infantil,
servizo de cafetería, pequeno salón de actos, mini golf e a
organización de festas como a da tortilla e o churrasco no mes de
setembro e na actualidade é onde se celebra a única fogueira de
San Xoan na nosa parroquia.
O acceso realízase pola estrada do CUVI - estrada das plantas,
sendo un dos balcóns da cidade de Vigo, ademáis comparte
edificio coa Asociación de Mulleres Xestas, que realizan cursos de
arte floral, actividades de sendeirismo, así como excursións
beneficiandose dos plans da Deputación e do Concello de Vigo.
É imprescindible para o uso das instalacións ser socio da
Sociedade Cultural e Recreactiva Xestas e onde se pode unha
asociar nas súas oficinas.
18

INFORMACIÓN: no tlf 986 406 103 ou nas súas oficinas da Ctra.
Plantas, 31 – Bembrive.
7.6. ASOCIACIÓN DE FESTAS DOS RAMALLOS:
Como asociación non conta con socios, pero días antes da
celebración da romaría os seus directivos realizan a colecta por
toda a parroquia, é a única romaría que se realiza na parroquia
sendo esta a mediados de setembro (domingo), son numerosos os
romeiros que acoden aos ramallos onde nos atopamos cunha
carballeira centenaria lindando co carreiro Eifonso e parque
Botánico, o traballo incansable dos veciños do lugar consegue
manter esta romaría dun forte arraigamento parroquial e de
tradición onde impera a música popular e a comida campestre nas
proximidades da carballeira.
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8. IGREXA ROMÁNICA DE SANTIAGO DE BEMBRIVE
PRESTADOS
7.

Esta pequena e fermosa
igrexa
románica
de
Bembrive preside a
parroquia viguesa desde
o século XII e é unha das
mostras de arquitectura
relixiosa en Vigo máis
significativas. É moi
probable que esta igrexa
románica
de
Vigo
erixísese sobre un templo
máis antigo de actividade monástica, xa que o topónimo do barrio
onde se asenta a igrexa, Mosteiro (Monasterio) así parece indicalo.
Se decidiches pasar o día visitando a verde parroquia de Bembrive
non dubides en achegarche ata este templo, que se levanta nunha soa
nave e en cuxo tímpano atoparás unha cruz moi curiosa, de
reminiscencias celtas. Tamén hai outros símbolos (espirais e círculos)
no interior, polo que os historiadores cren que antes desta igrexa
románica existía outro templo de inspiración celta e orixe
paleocristiano. Na fermosa ábsida poderás contemplar figuras
vexetais e antropomorfas.
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9. PARQUE BOTÁNICO “ARCO DA VELLA”
PRESTADOS
8.

A ruta do sendeiro Eifonso atópanse dentro do parque botánico arco
dá vella.

A Entida Local de Bembrive habilitou a finais de 2015 o primeiro
parque botánico ao aire libre da comarca. É o único espazo botánico
que aproveita a flora autóctona e o amplo patrimonio desta parroquia
que se atopa permanentemente aberto e para goce de todos.
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O parque foi
denominado
Parque Botánico
Arco dá Vella, xa
que as sete cores
do arco da vella
son
os
identificadores de
cada
tema
relacionado coa
natureza
e
patrimonio.
O
parque aproveita
un tramo do Carreiro Eifonso que vai desde a Fervenza de Bouza
Fría ata a capela dos Ramallos, o lugar inicial e porta de entrada ao
parque. Alí poderemos ver a árbore pop art de vimbia onde todos
poderemos deixar a nosa experiencia.

Ao longo de 15.000 m2 gozaremos de
numerosos paneis informativos nos
que por medio das cores do arco da
vella identificásennos e explicasen
cada detalle.
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10. PARQUE DO GALLEIRO - CHANS
PRESTADOS
9.

O Parque do Galleiro,
está
situado
en
Bembrive, xunto ao
colexio
Chans
Bembrive. É un sitio
ideal,
entre
outras
cousas porque queda a
só10 minutos do centro
de Vigo e porque está
no medio dun monte,
rodeado de natureza.
Está
moi
ben
acondicionado e con diversidade de posibilidades tanto se ides con
nenos pequenos como con adolescentes.
O recinto conta cun parque infantil con diversas randeeiras,
trepadoras, tobogáns e ten como protagonista unha tirolina de 15 mts.
que gozarán gran parte da visita. Tamén conta cun circuíto de
destreza e axilidade e algúns
aparellos de ximnasia para
adultos.
Os máis maiores tamén
poderán xogar nas pistas de
minivoley, minifútbol, con
enreixados e porterías con
redes, e outra de baloncesto,
nas que seguramente che dará
ganas de xogar con eles.
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O sitio é perfecto para pasar todo o día, saír a facer unha andaina
polo monte, explorar os bosques e ata mesmo comer alí, non só a
comida que poidas levar desde casa, tamén podes facer un churrasco
xa que conta cun par de grelladas, iso si, leva a rejilla.
Hai mesas con bancos, 1 quiosco e aparcadoiro fronte ao parque, así
que descargar cousas e acceder con cadeiras de bebés é moi fácil.
A escasos metros se habilitou o parque de O Pouso, un excelente
parque forestal que se atopa unido coa zona de Chans e que mesmo
conta con circuíto de “running”. E se vos gusta a bici de montaña
tamén atoparás unha moi boa ruta por onde andar.

11. PARQUE FORESTAL DO POUSO
PRESTADOS
10.

Situado na parroquia de Bembrive é un dos
parques forestais menos coñecidos de Vigo e
por tanto dos maís tranquilos.
Dispón de grelladas, mesas, fonte, árbores para
sombra, regato, ponte, parque infantil,
aparcadoiro, etc
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12. MIRADOR DE BEMBRIVE
PRESTADOS
11.

No ano 2014, a Entidade Local de Bembrive habilitou en Xestoso, na
Estrada das Plantas un miradoiro que é un verdadeiro balcón á ría
gozando dunhas das mellores vistas peninsulares das Illas Cíes e gran
parte de Vigo e o Val do Fragoso así coma os impresionantes
atardeceres de Galicia: o Miradoiro de Bembrive.
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13. A SENDA DO RÍO EIFONSO
PRESTADOS
12.

A senda do Río Eifonso é considerada dentro das rutas do Concello
de Vigo unha das máis atractivas para o camiñante. O seu percorrido
discorre pola parroquia de Bembrive ó longo de 3 Km. e na que
atravesa
lugares
de
cosiderable importancia
etnográfica e zonas de
indubitable
beleza
natural, na que temos que
destacar a gran variedade
de vexetación (carballos,
abeleiras,
salgueiros,
nogueiras,
bidueiras,
castiñeiros, etc) así como
a fauna que se agocha no
lugar.

O río Eifonso está salpicado
de
muiños
de
auga
practicamente desde o seu
nacemento, proba delo é o
camiño ancho como os eixos
das rodas dos carros que
outrora
percorrían
estas
sendas para ir recoller, río
arriba, o gran moído que os
muíños producían e polo que
hoxe transcorre o sendeiro da
nosa ruta.
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Pronto veremos a proba diso ao ver un deses muíños a man esquerda
por baixo nosa. É o chamado
“Muiño do Sorrego”. A súa
rehabilitación foi feita hai uns
anos e presenta un aspecto
inmellorable. A partir de aquí
veremos á beira esquerda as
antigas canles que traían as augas
de río arriba para mover as
maquinarias destes muíños.
Un pouco máis arriba
sorprenderanos
unha
fermosa e rústica ponte
creada con grandes laxas
de pedra que atravesa o
regato. É agora cando o río
empézase a encaixar.
Tócanos o muíño coñecido
como de “A Pedrosa”, ao
que se accede por unha
ponte de madeira.
O que se nos presenta
agora é un agasallo da
natureza.
Trátase
dunha pequena pero
angosta e rochosa
garganta coñecida por
“O Buraco”. Nesta
garganta atópase a
formidable fervenza
ou
fervenza
de
Bouzafría, onde o río
29

salva un desnivel duns 20 m en tan só uns poucos metros. Neste
salvaxe descenso o río forma un gran número de saltos de auga, que
escorregan sobre as milenarias rocas esculpidas do val. O seu gran
potencial de forza de auga era xa coñecido desde fai decenas de anos.
Testemuña diso foi a construción de antigos muíños dos que aínda
hoxe podemos ver algúns deles en pe. Son os chamados do Buraco e
do Buraquiño. O primeiro atópase por baixo do salto principal e
atopanse hoxe reconstruído cunha pequena plataforma de madeira
para observar o salto. Do outro, que se sitúa por encima, tan só
quédannos os restos dos seus muros.
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Despois deste parénteses
retomamos a marcha que
nos leva a pasar por outra
ponte
de
pedra
e
condúcenos ata os pés da
Capela de San Cibrán, onde
se celebra todos os anos a
romaría dos Ramallos.

A Capela de San Cibrán é
unha das capelas máis
tradicionais das parroquias
de Bembrive e Beade. As
primeiras referencias sobre
a
pequena
ermida
atopámolas
nun
documento xa no século
XVI, no ano 1528.
Podemos establecer entón unha similitude cronolóxica coa veciña
aldea abandonada da Fraga, situada un pouco máis arriba. Con todo
da primitiva capela non podemos apreciar nada, xa que nos anos 60
construíuse a actual. Para iso deixouse por dentro os muros da antiga
durante o tempo transcorrido durante a construción da nova. Unha
vez finalizada a obra desmantelouse definitivamente.
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A igrexa actual sitúase
debaixo dunha centenaria
carballeira
e
a
área
acondicionouse con mesas e
un palco para diferentes
actos.
Xunto
á
área
localízase a Fontiña de San
Cibrán, coñecida como
Fonte dos Ramallos, a cal
foi remodelada no ano
1989.
A
capela
é
rectangular con ábsida hexagonal e non presenta case motivos
decorativos. Tan só veremos unha vidreira policromada no frontal
que fai de óculo por encima da porta adintelada. Arriba unha pequena
cruz remata a fachada. Á beira dereita levántase un campanario que
ben podería pertencer a unha antiga construción. Con todo só
consérvanse dous muros con dúas xanelas.

O terceiro domingo de
setembro ten lugar debaixo da
carballeira dos Ramallos, unha
das
romarías
con
máis
tradición do concello de Vigo,
en honra a San Cipriano e San
Cornelio.
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Despois da capela, seguimos subindo e seguindo o curso do río,
aínda que un pouco máis afastados del. Pasaremos por baixo da ponte
da autoestrada AG-5, que leva a Gondomar e Baiona e quedaremos
sorprendidos polos grandes alicerces de formigón que se asentan
entre a vexetación. Achegámonos outra vez ao río e poderemos de
novo gozar da arquitectura rural galega en forma dun muíño e os
restos dun vello serradoiro hidráulico que utilizaba a auga do río
Eifonso para o seu traballo. Máis arriba chegaremos aos restos da
misteriosa Aldea dá Fraga, lugar de final de percorrido.

Non faltan neste carreiro reminiscencias do pasado, xa que o noso
paso pola Fraga descubrimos os vestixios dun antigo asentamento
humano, “Bene Vivere”, restos dunha poboación que foi abandonada
quizá no século XIX -ou antes, no XVIII- sen que se coñezan as
causas exactas, pero o máis probable é que os seus habitantes
mudásense a vivir a outras zonas máis baixas, a Mosteiro ou Beade,
onde abundaban os pastos e as zonas agrícolas, ademais de atoparse
máis preto das vías de comunicación.
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Chámase Aldea dá
Fraga de San Cibrán, e
dela aínda son visibles
aínda
que
con
dificultades dúas ou
tres casas entre a
maleza. É un dos
grandes atractivos da
senda de río Eifonso,
un
arroio
que
desemboca no Lagares
e que ao seu paso
deixa un camiño cheo de muíños, vexetación singular e fervenzas que
integra un parque botánico único en Vigo, que inclue a aldea perdida
de Bembrive.
A primeira noticia da Aldea dá Fraga é de 1528, cando o bispo de Tui
entrega "o casal da Fraga de San Cibrán coas súas dúas casas de
morada" a Gregorio Vázquez Escudeiro, que estaba obrigado "a
morar o devandito casal e labrar as heredades dentro dos devanditos
límites que son para dar pan, e que o devandito Gregorio e
labradores que alí estivesen e moraren, residindo no devandito casal
sexan vasallos e obedientes da súa santidade o bispo".
Estaba no cruzamento de catro camiños medievais, a Beade,
Valladares a Bembrive e ao Val de Louriña, e pola vía principal
pasaron as tropas locais en defensa dos invasores portugueses (en
1665) e franceses (en 1808), así como os peregrinos a Santiago. O
último grupo notable que transitou pola zona foron os traballadores
das primeiras augas públicas de Vigo, en 1898, das Minas de
Champintiel.
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É posible que fose empregado como atallo para as xentes que viñan
do norte da comarca de
Vigo e ían en dirección
ao Val Miñor. Tamén é
probable que fose unha
ruta que se dirixise cara
a Mos ou Porriño para
as
xentes
que
transportaban pescado
cara ao interior, que
provenieran da zona de
Nigrán e arredores. Os
arredores do poboado
mostran
restos
de
ocupación
e
de
agricultura.
Así
podemos apreciar o
terreo
formado
artificialmente
en
terrazas para así poder
cultivar
con
máis
facilidade os cereais ou
o maiz. Hai quen fala de
que puidese ser o
primeiro núcleo da actual parroquia de Bembrive, pero tendo unha
igrexa románica de case mil anos é difícil que Bembrive non crecese
ao redor deste centro de culto. Por iso é posible que os habitantes da
Fraga mudásense aquí para aproveitar as vantaxes dunha vía
transitada. Se nos detemos un pouco inda se aprecian tramos
empedrados das antigas calzadas de pedra.
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14. RUTAS PARA CAMIÑAR E COÑECER BEMBRIVE
PRESTADOS
13.

RUTA 1 - DIFICULTADE: Media – baixa.
Entidade, Igrexa, Estrada Bembrive, Cocho, Carballal, Ribeira,
Espedrás, Estrada
Bembrive, Entidade.
DISTANCIA: 3,4 Km.
RUTA 2 - DIFICULTADE: Media – baixa.
Entidade, Monte Calvario, Mouteira, Recaré, Segade, Baruxáns,
Xesteira, Xeme, Eifonso,
Estrada Bembrive, Entidade.
DISTANCIA: 3,8 Km.
RUTA 3 - DIFICULTADE: Media.
Entidade, Monte Calvario, Mandín, Subida a Miraflores, Viña
Grande, Xestoso, Subida a
Freires, Mandín, Novelos, Entidade.
DISTANCIA: 4,5 Km.
RUTA 4 - DIFICULTADE: Baixa.
Colexio Chans, Área de Lecer, Estrada das Prantas, Xestoso, Chans,
Colexio Chans.
DISTANCIA: 4,7 Km.
RUTA 5 - DIFICULTADE: Baixa.
Parque Xestoso, Xestoso, Chans, Capela San Cibrán, ida e volta.
DISTANCIA: 4,4 Km.
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RUTA 6 - DIFICULTADE: Alta.
Colexio Chans, Chans, Cunchadas, Carballal, Subida a Chans,
Regada, Subida ó Pouso,
área Lecer Colexio Chans.
DISTANCIA: 4,7 Km.
RUTA 7 - DIFICULTADE: Media – alta.
Praza da Cruz, Cruz, Subida a Chans, Senra, Cunchadas, Bouzafría,
Cerdeiróns, Carballal,
Cocho, Estrada Bembrive, Subida Cruz, praza da Cruz.
DISTANCIA: 3,5 Km.
RUTA 8 - DIFICULTADE: Media.
Baruxáns, Troncais, Estrada Bembrive, Entidade, Monte Calvario,
Novelos, Espedrás,
Ribeira, Mandada, Subida Chans, Carballal, Cocho, Estrada
Bembrive, Pelames, Eifonso,
Xeme, Xesteira, Baruxáns.
DISTANCIA: 4,8 Km.
RUTA 9 - DIFICULTADE: Baixa.
Estrada Bembrive, dende o Bo. Da Pedra ata Subida á Capela, ida e
volta.
DISTANCIA: 5,4 Km.
RUTA 10 - DIFICULTADE: Alta.
Parrocha, Viña Grande, Miraflores, Mandín, Monte Calvario, Estrada
Bembrive, Pedra,
Segade, Ceiróns, Parrocha.
DISTANCIA: 4,7 Km.
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15. EN BICI POLAS PISTAS DE BEMBRIVE
PRESTADOS
14.

PISTA DA FRAGA
Acceso dende a Estrada das Prantas e remate no Camiño do
Campaneiro.
LONXITUDE: 2,9 Km.

PISTA DE BALADIÑAS
Acceso dende a Estrada das Prantas e remate no Camiño da Capela.
LONXITUDE: 1,9 Km.

PISTA DO GALLEIRO
Acceso dende o Camiño do Pouso e remate na Pista de Baladiñas.
LONXITUDE: 1,5 Km.

PISTA DA CASA DAS AUGAS
Enlace entre a Pista da Fraga e a Pista de Baladiñas.
LONXITUDE: 0,5 Km.

Lembra non sair das pistas coa bici, para evitar danos ó monte
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16. TRANSPORTE
PRESTADOS
15.
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17. INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
PRESTADOS
16.

Bembrive atópase situada no limite có centro urbán do Concello de
Vigo, a beiras do río Eífonso, cuxa senda é moi concorrida non só por
albergar a fermosa fervenza do rio Eífonso, senon pola ruta de muiños
que existe na parroquia, así coma pola carballeira dos Ramallos, o
Parque Botánico “Arco da vella”, Parque do Galleiro e a Igrexa
románica de Santiago de Bembrive (S. XII), o Cruceiro do Cacheno
(S. XVIII). Recursos que contribuíron ao aumento do turismo na
localidade durante os últimos anos, dando lugar á mellora e aparición
de novas infraestruturas turísticas que ofrece Bembrive, vivindo hoxe
en día un momento de expansión abordando numerosos proxectos,
tamén no ámbito cultural e no social.
o Comunicacións por estrada:
1. Desde Coruña – Bembrive:
Toma E-70/AP-9 desde Estrada Baños de Arteixo y Av. Alcalde
Alfonso Molina/AC-11.
Sigue por AP-9 hacia Estrada
salida 666 desde A-55.

de

Bembrive.

Toma

la

Sigue por Estrada de Bembrive hasta Praza de Mosteiro.
2. Desde Lugo – Bembrive:
Toma Estrada Tolda de
Ferreiro, Rúa
Pintor
Argentina y Rúa Santiago.

Castela/N-VI desde Av. Ramón
Corredoira, Ronda
República

Toma N-540/N-640 hacia Av. de Cea.
Toma AG-53 desde LU-201, LU-901, OU-901 y OU-504.
Sigue por AG-53. Toma A-52 hacia Estrada de Bembrive. Toma
la salida 666 desde A-55.
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Sigue por Estrada de Bembrive hasta Praza de Mosteiro.
3. Desde Ourense – Bembrive:
Toma A-52 desde Rúa do Progreso, Rúa Ervedelo y OU-11.
Sigue por A-52 hacia Estrada
salida 666 desde A-55.

de

Bembrive.

Toma

la

Sigue por Estrada de Bembrive hasta Praza de Mosteiro.
4. Desde Valença (Portugal) – Bembrive:
Toma A3/IP1.
Sigue por A-55 hacia Estrada de Bembrive en Galicia, España.
Toma la salida 666 desde A-55.
Sigue por Estrada de Bembrive hasta Praza de Mosteiro.

Conta con aparcadoiros gratuítos tanto para os coches (ao longo do
pobo e en especial durante as festas na Estrada de Bembrive e no
Camiño da Garabulla) como para autocaravanas no Camiño da
Capela.
No que respecta ao aloxamento turístico, Bembrive dispón de hoteis,
albergues e casas rurais con gran encanto. Algúns mesmo organizan
excursións e rutas pola zona:

- Hostal O Rancheiro**, Baixada O Castelo, 70, 36214 Vigo,
Pontevedra.
- Hostal Nuevo Alonso*, Camiño Feira, 6, 36313 Vigo, Pontevedra
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A oferta gastronómica de Bembrive ofrece ao visitante as súas
excelentes materias primas como verduras da horta, carnes e peixe,
algúns dos seus restaurantes e establecementos hosteleiros son:

- Asador Soriano, Rúa dos Chans, 2 134 - Bembrive-, 36313 Vigo.
- A Buraca Do Pavero, Rúa da Viña Grande, 78 - Bembrive-,
36313 Vigo.
- Hostal O Rancheiro, Baixada O Castelo, 70 - Bembrive-, 36214
Vigo.
- Cafeteria A Pedra, Ctra. de Bembrive, 134 - Bembrive- 36214 Vigo.
- Bar Os Ramallos, Estrada San Cibrán, 50 - Bembrive, 36313
Vigo.
- A Cova do Feixón, Montecalvario, 5 – Bembrive, 36313 Vigo.
- Cafeteria Centro Cultural Helios, Torreiro da Ponte (“Alameda”),
s/n – Bembrive, 36213 Vigo.
- Cafeteria O Adro, Rúa da Igrexa, 24 - Bembrive, 36313 Vigo.
- Café O Pozo, Estrada de Bembrive, 239 - Bembrive, 36313 Vigo.

Ademais Bembrive conta, para dar todos os servizos posibles e a
maior información aos turistas, con locais de alimentación, tendas,
comercio agrícola, Quioscos, banco, farmacia, panaderías, pastelerías,
talleres de reparación de vehículos e bicicletas, etc.
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18. RUEIRO
DISTANCIA: 4,7 Km.

PRESTADOS
17.
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19. TELÉFONOS DE INTERESE
PRESTADOS
18.

Emerxencias

112

Ambulancias

061

Bombeiros

080

986 43 33 33

Policía Local de Vigo

092

986 81 01 01

Garda Civil

062

986 42 59 00

Entidade Local Menor de Bembrive
(atención ó público de 9:00 a 14:00)
Concello de Vigo

986 42 31 48
010

Centro de Saúde de Bembrive

986 81 01 00
986 42 46 36

Alumeado Público (averias: tlf gratuito 24 h
- 365 días)
Recollida de Mobles e Enseres (depositar de
22:00 a 23:00 h)

900 33 33 65
986 48 56 82

Recollida de Restos Vexetais a domicilio

986 23 75 33

Averías AQUALIA

986 37 99 66

Maltrato – violencia de xénero

016

Acoso escolar

900 01 80 18

Protectora de animais – canceira

986 45 22 65

Taxis

986 47 00 00

Permisos de queimas
(Se chamas desde un fixo, o custo é similar ao dunha chamada
interprovincial, se chamas desde un móbil o gasto crece variando
segundo a compañía telefónica)

902 11 20 00
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ATENCIÓN O PÚBLICO:
Praza Mosteiro, nº 1
de Luns a Venres de 09:00 A 14:00 h

986 423 148
www.bembrive.org
elmbembrive@gmail.com

