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Nota de prensa 
 

José Blanco anuncia que o PSOE reclamará no Congreso que  
o Goberno remate a estrada N-640 que une Meira con Lugo 

 
O Deputado que, asegura que se trata dunha medida urxente debido ó deterioro que 

presenta o firme, instará así ó Executivo central a dar continuidade ás obras de mellora 

realizadas no treito de Vegadeo ata o casco urbano, durante o período no que os 
socialistas dirixiron o Ministerio de Fomento 

 
Subliña que, dende que o PP regresou ó Goberno, o investimento non deixou de caer en 

Lugo. Concremente, o vindeiro ano o departamento estatal destina un 30% menos que no 

último ano do Goberno socialista, e un 61% menos dende o ano 2010 
 

Pola contra, dende 2004 a 2011, o PSOE executou obras na provincia por 1.020 millóns de 
euros, un 30% máis que no anterior Goberno do PP (788 millóns), polo que “convertemos 

a Lugo na provincia galega con máis quilómetros de autovía libre da peaxe (182). Iso foi 

posible grazas a unha inversión de 850 millóns de euros, que nos situaron como unha das 
primeiras de España en materia de mellora de estradas” 

 
O deputado no Congreso -José Blanco-, acompañado do secretario de organización do PSdeG-PSOE 

da provincia -Carlos Ferreiro-; dos Alcaldes de Pastoriza –Primitivo Iglesias; Pol -Lino Rodríguez-; e 
Pontenova –Darío Campos-; do Tenente Alcalde de Riotorto –José García-; do voceiro do PSOE no 

Concello de Meira –Antonio de Dios-; e da edil de Ribeira de Piquín –Encarna Álvarez- anunciou este 

xoves que solicitará na Cámara Alta que o Goberno Central acondicione os algo máis de 30 
quilómetros que faltan da estrada N-640 que comunica Meira con Lugo. Neste senso, Blanco subraiou 

que se trata dunha medida urxente, debido ó deterioro no que se atopa o firme. O treito anterior, que 
enlaza Vegadeo co municipio meirense, foi mellorado no período no que o Ministerio de Fomento 

estivo dirixido polo Goberno socialista, pero dende que se produciu o cambio no Executivo estatal, 

este non iniciou ningún trámite para rematar o vial. 
 

Deste xeito, José Blanco destacou que “xa pasaron dous anos. Somos conscientes de que estamos 
nun tempo de dificultade, pero os proxectos non se deben de parar nin aparcar. Instaremos ó 

goberno a que se retome esta ou que, polo menos, se fixe un calendario de actución para concluír a 
renovación desta infraestrutura que, dende o punto de vista da articulación da provincia, é 

importante”. Concretamente, as actuacións realizadas polos socialistas nesta arteria de comunicación 

foron as seguintes: 
 

-Treito Vegadeo-A Pontenova, dende o punto quilométrico 13,4 ó 37,7. As obras, que contaron 
cun orzamento de 6,3 millóns de euros, foron adxudicadas en xuño de 2011 cun prazo de execución 

de 18 meses. Incluíron a construción dunha glorieta no termo municipal da Pontenova, rehabilitación 

do firme e a correspondente sinalización, balizamento e defensas. 
 

-Treito A Pontenova-Paraxes (A Pastoriza, LU-122), dende o punto quilométrico 37,7 ó 61,7. 
Neste caso executouse un proxecto de conservación e rehabilitación estrutural do firme por 6 millóns 

de euros. Os traballos finalizaron en 2011. 

 
-Treito Paraxes (A Pastoriza, LU-122), dende o punto quilométrico 61,7 ó 92,8. O Goberno 

socialista estaba redactando un proxecto de conservación, polo que debería de estar rematado a estas 
alturas. 
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-Obra de ampliación da ponte en Meira; proxecto clave para este municipio, pois incluíu a 

rehabilitación e prolongación do paseo. Redactouse en febreiro de 2006, cun orzamento de 328.345 
euros. O Ministerio de Fomento remitiu naquel momento o proxecto a Madrid para a súa supervisión,  

xa que precisaba de adaptación á normativa vixente. 

 
A conservación viaria, unha asignatura pendente do Goberno 

Logo do cambio de goberno, o 29 de decembro de 2011, o Goberno Central adxudicou un paquete de 
conservación por tres anos de varios treitos de estradas na provincia de Lugo por valor de 7,8 millóns 

de euros entre os que se atopa tan só un na Nacional 640 (puntos quilométricos 13,3-60,6). Esta 

inversión traduciuse nun drástico recorte do orzamento destinado ó Programa de Actuacións en 
Seguridade Vial na provincia en máis dun 66%, e que constinuará o vindeiro ano. Concretamente, 

esta diminución é de máis de 10 millóns de euros, ó pasar 15,8 millóns en 2011 ós 5,3 millóns que 
aparecen recollidos no proxecto de lei de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014.  

 
Este dato, preoucupante en sí mesmo, é aínda máis se se ten en conta, engade o deputado no 

Congreso, o balance sobre sinistralidade vial de 2012. A través deste documento, a Dirección Xeral de 

Tráfico constata que a provincia, a pesares da redución constante do número de vítimas mortais 
rexistrado nos últimos anos ó pasar de 58 en 2008 a 33 o pasado ano, padece o terceiro índice de 

letalidade máis elevado de España: un 4,9 sobre a media nacional, situada en 1,6. Ademais, a DXT 
pon de manifesto que 6 dos 33 falecidos nas estradas lucenses en 2012 perderon as súas vidas en 

dos puntos negros das vía LU-113 e N-634. 

 
Por este motivo, José Blanco tamén preguntará no Congreso cales son as causas que atribúe o 

Goberno o elevado índice de letalidade rexistrado na provincia; se o Ministerio ten programados 
investimentos específicos para eliminar estes puntos negros; e como se concilia a redución do 

orzamento para seguridade vial coa loita contra o elevado índice de letalidade, dado recorte 
presupostario destinado a este fin. 

 

Caída nas partidas dos PXE 2014 
Dende que o PP regresou ó Goberno o investimento non deixou de caer na provincia: ano 2010 

(325,81 millóns de euros), ano 2011 (178,46 millóns de euros), ano 2012 (161,16 millóns de euros), 
ano 2013 (132,92 millóns de euros) e ano 2013 (125.65 millóns). É dicir, o ano que vén os fondos 

públicos destinado a Lugo son un 30% menos que no último ano do Goberno socialista e un 61% 

menos dende o ano 2010. 
 

Concretamente, as previsión de Fomento caen o vindeiro ano máis do 20%. A única actuación que se 
salva é a da Autovía Lugo-Santiago; “unha vía que os socialistas impulsamos e blindamos para facer 

irreversible a súa construción. Cando accedemos ó Goberno en 2004 atopámonos con que ningún dos 

seis treitos en que subdivide contaba co estudo informativo nin coa Declaración de Impacto 
Ambiental. Á nosa saída, xa se iniciaran as obras en 5 tramos, que constitúen o 67% do trazado da 

Autovía, e licitáranse os proxectos dos enlaces Arzúa-Melide e Melide-Palas de Rei”. 
 

Polo que respecta, ó AVE, a súa parálise, indicou José Blanco, “é un feito constatable”. Se en 2012 o 
Goberno executou a metade do presupostado, en 2013 reduciu a súa partida en dous terzos, “coas 

consecuencias que todos vimos: obras paralizadas e túneles tapiados”. Así mesmo, o deputado 

indicou que “a inversión prevista para 2014 induce ó pesimismo. Se o Ministerio houbera seguido a 
programación que deixou o Goberno Socialista, a variante de A Pobra de San Xillao estaría rematada o 

vindeiro ano, pero ó nom facelo, non a veremos acabada antes de 2017”, afirma. 
 

Mentre tanto, a Intermodal, “semella dormir o sono dos xustos, como o resto da liña de alta 

velocidade a Ourense. A non inversión na estación e a paralización da liña presaxia que o Goberno 
tomou a decisión de deixar a Lugo sen AVE”, concluíu. 
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Máis de mil millóns para a provincia co PSOE 
No período 2004-2011, o Goberno socialista executou investimentos na provincia por 1.020 millóns de 

euros, un 30% máis con respecto ó anterior período do Goberno do PP (788 millóns). Nestes anos, 

destacou José Blanco, “convertemos a Lugo na provincia galega con máis quilómetros de autovía libre 
da peaxe (182). Iso foi posible grazas a unha inversión de 850 millóns de euros, que converten a 

Lugo nunha das primeiras provincias de España en materia de mellora de estradas”. 
 

Este esforzo inversor permitiu  avanzar en distintos eixos viarios clave para a provincia. É o caso da 

Autovía do Cantábrico. “Cando chegamos ó Goberno non tiña nin un só quilómetro en execución e 
moitos dos treitos non contaban nin con proxecto. Nembargantes, investimos 500 millóns de euros 

dende 2004, o que nos permitiu poñer en servizo o 80% do trazado da autovía”.  
 

Do mesmo xeito, tampouco contaba nin cos proxectos, nin en algús tramos co estudo informativo, a 
autovía A-54 entre Lugo e Santiago. Concretamente, os socialistas puxeron en obras catro treitos 

deste vial e lograron desbloquear a tramitación do enlace Palas–Arzúa, aprobando o seu estudo 

informativo e licitando os seus proxectos. Asemade, tamén comezaron de cero dúas autovías cruciais 
para o desenvolvemento do norte e do sur da provincia, respectivamente: a Autovía San Cibrao–

Barreiros e a autovía A-76 entre Ponferrada, Monforte e Ourense. “Ningunha das dúas, foi tan sequera 
pensada ou planificada polo PP”. 

 

Durante o Goberno socialista avanzáronse nos seus estudos informativos, aprobándoos 
provisionalmente e remitíronse os expedientes, coa información completa, ó Ministerio de Medio 

Ambiente para que formulara a Declaración de Impacto Ambienta, a pesares da demora no proceso 
provocada pola oposición ós trazados –en especial ó da A-76- e ás alegacións da Xunta de Galicia. 

  

O PSOE tampouco se esqueceu da A-56, entre Guntín e Ourense. Este vial non tiña nin estudo 
informativo, pero, sen embargo, “fomos capaces de poñela en obras”. Polo que respecta, ó Concello 
da capital, as obras máis destacadas foron: a posta en servizo da autovía entre Nadela e A Tolda; a 
mellora dos accesos á cidade, a través das Avdas. das Américas, de Carlos Azcárraga e de Madrid; 
así como o acondicionamento da antiga estrada de Santiago. 
 

 

 
5 de decembro de 2013 

 
 

Saúdos,  
Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


