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Varela amósase satisfeito polo apoio acadado no Senado  
para que o Goberno impulse a declaración da Ribeira Sacra  

como Patrimonio da Humanidade 
 

O socialista destaca que “é un motivo de orgullo que todos os representantes da Cámara 

Alta respaldasen a moción que rexistramos os senadores de Lugo e Ourense”; feito que 
derivou na substitución deste texto por unha declaración institucional que foi aprobada 

por unanimidade no día de onte  
 

Ricardo Varela e Miguel Fidalgo presentaron esta iniciativa para dar continuidade á 
campaña impulsada neste senso polo secretario xeral dos socialistas galegos na 

Deputación de Lugo 

 
Ademais dos senadores que lideraron esta medida perante o Executivo estatal, os 

voceiros socialistas nos Concellos da Ribeira Sacra luguesa tamén agradecen este 
respaldo, xa que a declaración aportará posibilidades de dinamización económica e social, 

mellorará a calidade de vida dos cidadáns e asegurará o mantemento dos valores 

histórico-xeográficos da zona 
 

O senador por Lugo, Ricardo Varela, amósase satisfeito polo apoio acadado no Senado para que o 
Goberno Central impulse a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Neste 

senso, o socialista destaca que “é un motivo de orgullo que todos os representantes da Cámara Alta 

respaldasen a moción que presentamos os senadores de Lugo e Ourense”; feito que derivou, subliña 
o socialista, na substitución deste texto por esta resolución que foi aprobada por unanimidade no día 

de onte.  
 

Deste xeito, Varela afirma que “xa o dixemos o pasado día 28 de outubro, se conseguiamos recabar o 
apoio, retiraríamos a moción para que esta se convertese nunha declaración institucional. É de xustiza 

que o Goberno impulse  a nivel internacional dito distintivo e leve a cabo todas aquelas medidas que 

sexan necesarias para que este espazo, que abarca as dúas provincias do interior galego, sexa Ben 
Mundial”. 

 
Neste senso, o senador asegura que a Ribeira Sacra posúe “méritos únicos” para ser incluída en dito 

programa, xa que se trata dun espazo singular polas súas características morfolóxicas, climáticas, 

paisaxísticas, histórico-artísticas e polas posibilidades de desenvolvemento turístico e económico. Por 
este motivo, tanto el como o seu homólogo ourensano, Miguel Fidalgo, sempre defenderon que o 

apoio do Executivo central tiña que ser unánime, pois a declaración aportará posibilidades de 
dinamización económica e social, mellorará a calidade de vida dos cidadáns e asegurará o 

mantemento dos valores histórico-xeográficos para o futuro. 

 
Para dar continuidade á campaña da Deputación de Lugo 

Os senadores presentaron esta iniciativa para dar continuidade á campaña liderada neste senso polo 
secretario xeral dos socialistas galegos e Presidente da Deputación de Lugo. José Ramón Gómez 

Besteiro deu un paso adiante neste obxectivo xa en 2011, ano no que revalidou a Presidencia do 

organismo provincial e manifestou publicamente a vontade política de promover esta declaración, 
incluíndoa no decálago de compromisos programáticos para este mandato. Precisamente, a institución 

luguesa continúa coa campaña de recollida de sinaturas para acadar o maior número de apoios e 

avais para logar o obxectivo.  
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Satisfacción nos Concellos da Ribeira Sacra 
Ademais dos senadores que lideraron esta iniciativa perante o Executivo estatal, os voceiros socialistas 

nos Concellos da Ribeira Sacra luguesa tamén queren manifestar a súa satisfacción polo apoio 

acadado. Tal e como subliñaran hai menos de dúas semanas, este respaldo é necesario, pois a 
declaración permitirá revitalizar e impulsar economicamente a zona. 

 
 

 

 
 

     6 de novembro de 2013 
 

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


