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A Xunta fai desaparecer todos os grandes proxectos de
Lugo dos orzamentos de 2013 e “paraliza” a provincia
Partido dos
Socialistas
de Galicia

LUGO

O Goberno galego elimina en Lugo varias infraestruturas importantes, recurta
drasticamente os cartos para o Auditorio, condena o Plan Paradai, non prevé
cartos para Hemodinámica ou Radioterapia ou atrasa o Porto Seco, dentro duns
orzamentos que recurtan 160 millóns de euros nas consellerías con gasto social
Os deputados socialistas critican a “lamentable escenificación” de Agustín
Hernández en Lugo e pregúntanse “se é que quixo tomar por tonto a alguén” ao
gabarse dos investimentos en infraestruturas na provincia
Os deputados autonómicos do PSdeG-PSOE por Lugo fixeron hoxe unha primeira análise dos
orzamentos da Xunta para 2013 na provincia, que califican como “nefastos” e “unha
sentenza de morte para os grandes proxectos e o desenrolo de Lugo”, que queda
“paralizado”. Ademais, critican a “lamentable escenificación” do conselleiro Agustín
Hernández esta mañá en Lugo. “Chegou para transmitir unha realidade ben distinta ao que
din as cifras e para mentirlles de xeito descarado aos lucenses e as lucenses”, critican, e
recoméndanlle ao Goberno galego “que deixen de sacar datos de media por habitante e
operacións matemáticas para intentar maquillar a realidade e lles conten aos lucenses que
investimentos van facer por territorio”, que no caso de Lugo son “deprimentes”.
“Desaparecen” 7 millóns de euros para o Auditorio de Lugo
Agustín Hernández destacaba esta mañá os 5,1 millóns de investimento previstos para 2014
no Auditorio de Lugo. A realidade é que para esta obra “esfúmanse” 7 millóns de euros de
investimento que estaba previsto. En primeiro lugar, para este ano 2012 estaba previsto un
gasto de 3,2 millóns de euros, do que os socialistas se preguntan “onde están eses cartos”,
xa que “o único que fixeron en todo o ano foi mover terra e calquera que pase pola zona
sabe que aí non se investiron eses tres millóns previstos”. Por outra banda, nos orzamentos
de 2012, ademais da partida de 5,1 millóns que se mantén para 2013, había unha previsión
de 9,5 millóns en 2014 que agora pasa a a ser de só 7,4 millóns. Desaparecen dos
orzamentos os máis de 1,7 millóns de investimento previstos para 2015 e anos seguintes.
Plan Paradai: 6 millóns de euros menos para un proxecto que a Xunta “mata”
A Xunta confirma nos orzamentos que non lle interesa o Plan Paradai, “a pesar de querer
buscar culpables fóra durante todos estes meses” e o “mata” un proxecto que queda sen
máis de seis millóns de euros previstos. Do previsto para 2012, que eran 2,2 millóns de
euros de investimento, a Xunta “non fixo absolutamente nada”. Ademais, dos 2,5 millóns
previstos para 2013 e os 5 millóns para 2014 que recollían os orzamentos de 2012, agora só
quedan restos. Para 2013, o Goberno galego só reserva 375.000 euros, e 3,2 millóns para
2014. Un recorte drástico que para o socialistas só ten unha lectura: “Nin ponte, nin
demolición de casas nin nada. Que non busquen excusas. Está ben claro que non queren
facer a obra”.
Non hai cartos previstos para os servizos de Hemodinámica, Radioterapia ou
Medicina Nuclear para o HULA nin investimentos nos de Burela e Monforte
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Os cartos destinados a investimentos de equipamento e dotacións no HULA son 220.000
euros para todo 2013. Por tanto, a partida prevista non daría nin sequera para dotar o
hospital de Hemodinámica, que suporía uns 800.000 euros, e moito menos para Radioterapia
e Medicina Nuclear. Así, “unha das grandes reivindicacións dos veciños de Lugo, que teñen o
dobre de risco de morte por infarto que os cidadáns das outras provincias galegas, tampouco
é unha prioridade para a Xunta”. O Goberno galego só deixa 36.800 euros para o hospital de
Burela e 17.241 para o de Monforte, no que os socialistas esixiron esta semana “que aclaren
xa se queren facer desaparecer a área sanitaria do sur de Lugo”.
Investimento insuficiente e atraso: Porto Seco de Monforte e a vía da Costa Norte
Só a conexión entre a N-120 e o Porto Seco de Monforte, unha infraestrutura estratéxica
para o país, xa estaría cifrada nuns 10 millóns de euros de investimento. Sen embargo, a
Xunta só destina a esta obra 4,1 millóns en 2013, deixa un maior investimento de case 7
millóns para 2014 e 1,2 máis para 2015. Por tanto, a infraestrutura está “condenada a un
atraso que a economía da provincia e de Galicia non pode permitirse”. Os socialistas
destacan ademais un dato: só 100.000 euros dos aportados son dos fondos propios da
Xunta, e o resto son fondos Feder, unha mostra de que “non hai interés” pola obra. Tamén a
vía de altas prestacións da Costa Norte, para a que hai 7 millóns en 2013, queda pendente
de ser finalizada para máis aló de 2016.
Os proxectos eliminados totalmente en Lugo: nin Ronda Leste, nin Museo da
Romanización, nin mantemento da Muralla, nin obras no vello hospital, nin barrio
da Residencia
Hai importantes proxectos para Lugo, impulsados polo bipartito e que si apareceron en
anteriores orzamentos que directamente son eliminados. Non hai nin unha soa partida que
fale da Ronda Leste, do Museo da Romanización previsto no Cuartel de San Fernando, nin de
cartos específicos para manter a Muralla, nin de obras no vello hospital nin no Barrio da
Residencia, “unha zona que necesita axuda especialmente e que queda absolutamente
abandoada pola Xunta”.
As partidas de conservación de estradas, outras das supostamente destacadas polo
conselleiro Hernández en Lugo, son “exactamente iguais que nas outras provincias galegas”,
polo que os socialistas pregúntanse “cal é exactamente o motivo polo que o conselleiro viu
tan satisfeito a Lugo” e “se é que quixo tomar por tonto a alguén” ante “unha situación tan
dramática”. Ante esta situación, “enmarcada dentro dun contexto de redución de 160 millóns
de euros nas consellerías con gasto social, nuns orzamentos nos que máis do 70% dos
recortes son soportados por Educación, Sanidade e Benestar” e de desmantelamento dos
servizos sociais, os deputados do PSdeG-PSOE por Lugo rexeitan absolutamente as partidas
presupuestarias e pedirán explicacións ao Goberno de Feijóo.
Lugo, 28 de decembro de 2012
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