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O PSOE de Portomarín pedirá no Pleno que a Xunta arranxe, con carácter 
urxente, a estrada Cendoi-Portomarín, debido ó seu estado “lamentable” 

 
Os socialistas presentaron unha moción que será debatida este xoves, e coa que agardan 

contar co apoio dos populares, xa que ademais do risco que supón para a seguridade dos 

usuarios, o proxecto de construción, que fóra adxudicado en 2011 polo Goberno galego, 
leva dous anos paralizado 

 
Dado que se trata dunha obra de extraordinaria importancia para estes dous Concellos, o 

Grupo Parlamentario tamén presentou unha emenda ás contas autonómicas, co obxectivo 

de que o Executivo galego destine 125.000 euros ó seu acondicionamento 
 

Demandan que o Executivo galego asuma a súa titularidade e reanude a comisión mixta 
creada coa Deputación, pero que “quedou conxelada dende que Feijóo é Presidente” 

 
O grupo municipal socialista de Portomarín esixirá este xoves ó Partido Popular que a Xunta de Galicia 

acometa, con carácter urxente, o arranxo da estrada que une este municipio con Cendoi (O Páramo). 

Deste xeito, este xoves, no Pleno que celebrará a Corporación, a voceira do PSOE, Silvia Rodríguez, 
agarda contar co apoio dos populares, xa que o vial se atopa “nun estado lamentable” e o proxecto de 

construción do mesmo, malia ser adxudicado en 2011 polo Goberno galego, leva dous anos 
paralizado. 

 

A voceira do PSOE neste municipio, Silvia Rodríguez, subliña que “agardamos contar co apoio do 
Alcalde e do seu equipo de goberno, xa que a situación do firme fai preciso a contratación urxente da 

súa reparación para garantir a seguridade viaria deste trazado de titularidade autonómica”. 
Concretamente, os socialistas solicitan que o Goberno galego cumpra a palabra dada hai dous anos 

cando a Consellería de Infraestruturas sacou a licitación a redacción do proxecto de construción por 
valor de máis de 35.000 euros, contemplando o ensanche da plataforma e o acondicionamento tanto 

do firme como das partes máis perigosas do trazado. “Non pedimos nada novo, só pedimos que se 

cumpran os compromisos asumidos. Este proxecto leva dous anos metidos nun caixón. O firme está 
cada vez peor e o perigo para os usuarios aumenta”, destaca a socialista. 

 
Precisamente, o PSOE presentou no Parlamento galego unha emenda ós Orzamentos da Xunta para o 

vindeiro ano, co obxectivo de que a administración autonómica incorpore nas contas de 2014 unha 

partida específica -125.000 euros- para o acondicionamento deste vial. 
 

“A espiña dorsal dos dous Concellos coas vías de alta capacidade” 
O citado treito ten unha lonxitude de 6,3 quilómetros. Na actualidade, xunto coas outras dúas partes 

nas que se divide a estrada, é a principal vía de conexión e comunicación destes dous Concellos. 

Concretamente, segundo afirma a socialista, é “a espiña dorsal” dos dous Concellos que abarca, pero 
é que, ademais, vertebra as localidades que se atopan entre Portomarín e a Pobra de San Xillao, 

conectando estas coas vías de alta capacidade que percorren o noso país. É dicir, é un xeito máis 
sinxelo de ir cara Madrid para os cidadáns desta zona da provincia e, por outra banda, supón o enlace 

directo co corredor Lugo-Sarria.  
 

Definición da súa titularidade 

Xunto coa LU-4302, de Cendoi ó campo da feira do Páramo, e a LU-4304, dende este lugar ata o de 
Pobra de San Xillao, ambas as tres estradas forman parte dunha mesma na práctica, pero dividida en 

tres treitos diferentes, dous de titularidade da Deputación e, o referido pola socialista, da Xunta. Na 
comisión mixta que se creara entre a Deputación de Lugo e a Xunta, estes viais estaban incluídos na 

proposta do organismo provincial para que a Consellería asumise a súa titularidade. Pero, dita 
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comisión, “quedou conxelada dende que Feijóo entrou na Xunta; o que provocou que, a día de hoxe, 

non se puidese concretar este proceso”. 
 

Neste senso, destaca que “é de xustiza que estes treitos pasen a ser da Xunta porque a Deputación 

xa fixo un esforzo inversor máis que considerable”. En 2008, lembra a socialista, a través do Plan de 
Obras e Servizos da Deputación, só na LU-4304, que une este municipio coa localidade de Pobra de 

San Xillao, o organismo provincial investiu 420.000 euros. Posteriormente, comprometeuse a 
acondicionar o treito de Cendoi ó campo da feira do Páramo coa condición de que o Goberno 

autonómico asumise a súa titularidade, pois así o trazado quedaría totalmente renovado.  
 
 
 

 
23 de decembro de 2013 

 
 

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


