DESCRICIÓN DO PROXECTO
DA CONSTRUCIÓN DUN POLÍGONO Á VIDA NUN BARRIO: VITE
DESCRICIÓN: Este proxecto pretende reflectir a memoria do barrio de Vite desde a
súa construción nos anos sesenta á época actual salientando a importancia do
tecido asociativo na súa revitalización nos anos oitenta e noventa.1
OXECTIVO XERAL:
1.- Construír e divulgar a memoria do barrio de Vite. Salientando o papel do tecido
asociativo na transformación do barrio.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Implicar a comunidade tanto á veciñanza como ás diferentes asociacións do
barrio e aos servizos públicos.
2.- Implicar no proceso a antiga veciñanza para que siga sendo o axente social que
desenvolvía o proxecto de construción do barrio nos anos oitenta e noventa.
3.- Promover o contacto interxeracional para que as novas xeracións teñan
coñecemento da historia do barrio.
XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO
Este proxecto pretende dar resposta á necesidade de implicar todos os axentes
sociais e o tecido asociativo na construción dun barrio. É importante coñecer como
a construción dos barrios periféricos pode ser simplemente unha resposta á
necesidade de vivendas sendo zonas habitacionais con núcleos familiares aillados
nos que coinciden situacións precarias e ....
Ou reverter esa situación grazas ao compromiso e traballo dun tecido asociativo
organizado.
ACTIVIDADES A DESENVOLVER
-

Crear un arquivo “da memoria” con todo o material referente á evolución do
barrio de Vite.
Crear un espazo que facilite a relación entre antiga e nova veciñanza.
Indagar nos erros cometidos para evitar .....

1 Segundo o Instituto Galego de Vivenda e Solo, o actual barrio de Vite sitúase na
zona norte da cidade e xorde como unha peza planificada a través do Plan Parcial do
Polígono de Vite redactado en 1968 e aprobado en 1969. A área delimitada constitúe
un sector homoxéneo cunha serie de características tipolóxicas, morfolóxicas e
estructurais que lle confiren racionalidade interna e idiosincrasia propia no
conxunto da cidade. Son vivendas de promoción pública construídas nos anos 70 e 80
con tipoloxía de edificación aberta en bloques. Atópase actualmente nunha zona de
coidada urbanización, con espazos verdes w zonas libres de gran riqueza e dimensión
e próxima a áreas cunha importante actividade administrativa e docente. Esta área
foi declarada o 15 de febreiro de 2016 e conta co seu ámbito delimitado con 1.263
viviendas, en edificios de tipoloxía residencial colectiva.

