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A vivenda onde resides está directamente afectada polo PXOM? é
dicir, o planeamento vixente contempla a súa eliminación por un
desenvolvemento urbanístico?
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Ao remate, agradeceriamos a devolución desta ﬁcha cuberta, xa que
entendemos de gran valor documentar os barrios e lugares dos que
vindes quen participastes do encontro.
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Se queres ter información do próximo encontro, dos avances da
páxina web e da xornada de devolución do documento síntese deste
proxecto, deixade aquí un contacto (mail preferiblemente, mais
tamén pode ser un teléfono ou un enderezo).

Se queres ter información do próximo encontro, dos avances da
páxina web e da xornada de devolución do documento síntese deste
proxecto, deixade aquí un contacto (mail preferiblemente, mais
tamén pode ser un teléfono ou un enderezo).

Ao remate, agradeceriamos a devolución desta ﬁcha cuberta, xa que
entendemos de gran valor documentar os barrios e lugares dos que
vindes quen participastes do encontro.

Ao remate, agradeceriamos a devolución desta ﬁcha cuberta, xa que
entendemos de gran valor documentar os barrios e lugares dos que
vindes quen participastes do encontro.

Se queres ter información do próximo encontro, dos avances da
páxina web e da xornada de devolución do documento síntese deste
proxecto, deixade aquí un contacto (mail preferiblemente, mais
tamén pode ser un teléfono ou un enderezo).

Se queres ter información do próximo encontro, dos avances da
páxina web e da xornada de devolución do documento síntese deste
proxecto, deixade aquí un contacto (mail preferiblemente, mais
tamén pode ser un teléfono ou un enderezo).

