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Directorio

Concello de Poio

Praza do Mosteiro, 1

36995 Poio, Pontevedra

986 77 00 01

http://www.concellopoio.com
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Distancias

Terras de Pontevedra:

Campo Lameiro 23km

Cotobade 27km

Marín 15km

Poio 0km

Ponte Caldelas 30km

Pontevedra 9km

Vilaboa 22km

Galicia:

A Coruña 140km

Ferrol 160km

Lugo 205km

Ourense 130km

Pontevedra 9km

Santiago de Compostela 73km

Vigo 38km
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Área de Lecer de Lourido

Parque Velador

Trátase dun espacio aberto, na unión entre os camiños do Outeiro e a Canteira,

á beira da ría de Pontevedra, na enseada de Lourido, con instalacións de

hostalería, deportivas e infantís. Entre a ría e a área de lecer, pasa a estrada

do Camiño da Canteira.

O bar é, preferentemente, unha instalación de velador. Ten chan de táboas,

moblaxe de tipo promocional e carece de aseo accesible.

En xeral, pódese acceder con cadeira de rodas, aínda que é máis doado para

modelos con motor e scooters de mobilidade, xa que, na maior parte da área, o

chan é de terra, herba, ou adoquín sen compactar.
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Contorno do Clube Náutico de Combarro

Acceso Clube Náutico Avenida Francisco Regalado

Avenida Francisco Regalado Cruzamento e zona de restauración

Acceso á zona de restauración

Combarro é, probablemente, a poboación máis coñecida do Concello de Poio.

O percorrido do Paseo Marítimo máis as instalacións do Clube Náutico

atópanse na Avenida Francisco Regalado. Fronte á entrada do Clube Náutico,



5

coincidindo co portal nº 50, hai unha pequena área de aparcamento gratuíto

con dous restaurantes, ambos con velador.

As beirarrúas do paseo son amplas, co pavimento ben coidado. Os vaos

peonís paralelos ao mar teñen pendente correcta e están rasados coa calzada.

Os vaos perpendiculares ao mar están sobreelevados para control da

velocidade do tráfico vehicular, co paso de cebra rasado en altura coas

beirarrúas.
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Bar Restaurante Tinta Negra

Limiar Acceso

Interior Interior

Aseo accesible, porta Aseo accesible

Sitúase na Avenida Francisco Regalado, 44  A porta principal ten acceso con

rampla. O local é amplo, ten servizo de barra e mesas, incluíndo unha zona de

mesas de altura normalizada –uso emparellado con cadeiras- e outra de mesas

altas –para usar de pé ou con banqueta-.
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Ten aseo sinalizado como accesible, aínda que carece de barras de

transferencia no sanitario. O lavabo ten espazo inferior de aproximación, pero é

de modelo imitación barreño, polo que, o nivel de usabilidade dependerá da

estatura e mobilidade de cada persoa.

Para acceder ao velador pode ser necesario atravesar todo o local polo interior,

xa que a conexión coa beirarrúa é un banzo sen rampla nin rebaixe.
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Bar O Piorno

Fachada Entrada, non accesible, un banzo

Salvaescaleiras rúa-soto Sinal aseo accesible

Aseo, non accesible

O Piorno está situado no número 50 de Francisco Regalado. Ten banzo na

porta, escaleira para subir e unha plataforma salvaescaleiras que percorre todo

o desnivel desde o aoto ata o comedor.
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Aínda que ten sinalizado o aseo co símbolo internacional de accesibilidade, o

certo é que non conta con espazo suficiente para realizar a transferencia entre

cadeira e sanitario.
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Restaurante Tapería Os Barcos

Fachada Porta accesible, con salvaescaleiras

Aseo accesible Lavabo accesible

Ao carón do anterior, no número 52, atópase Os Barcos. Ten dúas portas. A

que está aberta de cotío non é accesible. Contan cunha segunda porta,

equipada con plataforma salvaescaleiras, que comunica o velador co andar

superior do local.

Nesta parte atópase un aseo accesible, case completamente adaptado. Falta

instalar ao carón do sanitario a barra de transferencia da parede.

Nótese que a licencia é anterior ao 2010, polo que non existe obriga de ter

dous espazos laterais de transferencia.
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Mosteiro de Poio

Aparcamento Xardín, vista xeral

Xardín, vista xeral Limiar

Acceso ao mosteiro Acceso ao claustro
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Claustro Claustro do mosaico do Camiño

Biblioteca, acceso Biblioteca

Biblioteca Biblioteca, expositor

O mosteiro de Poio atópase na parte alta da cidade, ao carón da Casa do

Concello. Tendo en conta que é un conxunto construído entre os séculos X e
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XVIII, con pequenas aportacións durante os XIX e XX, a cuestión da

accesibilidade está moi ben resolta.

Unha vez salvado o pequeno banzo da entrada, o acceso ao claustro das

laranxeiras realízase sen moita dificultade. Mantense o chan de lousas, polo

que hai que ter coidado coas unións entre pedra e pedra. Fóra desto, non hai

maior problema.

O paso ao claustro principal é moito máis doado. A maiores da tranquilidade

propia deste tipo de construcións, conta cun mosaico de máis de 2.000m2, que

cubre as paredes cunha representación do Camiño de Santiago.

O acceso á Biblioteca máis o Museo realízase con ramplas. Carecen de

varandas e a pendente é maior do 10%, polo que pode ser recomendable a

presencia dalguén que preste asistencia para persoas usuarias de cadeira de

rodas. Unha vez salvada esta dificultade, os expositores están pensados e

deseñados dende unha perspectiva accesible, xa que contan con espazo de

aproximación baixo o soporte ou ben están nunha altura doada para a visión e

aproximación directa.


