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Nota de prensa 
 

O PSdeG esixe á Xunta que aclare “cal é o seu verdadeiro papel no 
proxecto do macroxeriático de Guitiriz, ante as súas contradiccións” 

 
En senllas respostas parlamentarias ós socialistas, a Consellería de Medio Ambiente 
apoia esta iniciativa privada, mentres Benestar di non ter constancia dela: “O seu é 
incompetencia, ocultismo, ou ámbalas dúas cousas”, subliña Concepción Burgo 
 
A deputada reclama ó Goberno de Feijóo que apoie “actuacións públicas como a 
rede de residencias e centros de día da Deputación, que, por certo, prevé un centro 
en Guitiriz, e deixe de priorizar proxectos privados”  
 
“Non se entende que, mentres se negan a concertar prazas nos centros públicos 
do organismo provincial alegando, literalmente, que non son necesarios nin 
prioritarios, respalden un complexo privado con 2.000 prazas. En que quedamos, 
fan falta residencias en Lugo, si ou non?”, asegura Burgo  
 
  
A deputada autonómica do PSdeG pola provincia de Lugo Concepción Burgo esixiu este 
mércores á Xunta de Galicia que aclare “cal é o seu verdadeiro papel no proxecto do 
macroxeriátrico privado de Guitiriz”, tras detectar “grandes contradicións” entre os distintos 
departamentos da Administración galega ó respecto. Neste senso, tal e como explicou a 
socialista en rolda de prensa, en senllas respostas a preguntas que formulou na Cámara 
galega, a Consellería de Medio Ambiente apoia esta iniciativa mostrándose disposta a 
autorizar a expropiación dos terreos que fosen necesarios –pertencentes a monte comunal-, 
mentres que a de Traballo e Benestar di non ter constancia oficial da actuación. Deste xeito, 
“o seu é, ou ben incompetencia por non ser capaces de saber o que se vai facer alí, ou ben 
ocultismo, co que tratan de enganar ou confundir acerca das súas intencións reais nesta 
iniciativa, ou ámbalas dúas cousas”, subliñou Burgo. 
 
Por isto, a deputada insta á Xunta a ser “clara” e explicar á cidadanía “a súa implicación e 
intereses” nun proxecto de carácter privado, cando ademais se nega a apoiar outras 
actuacións públicas na provincia, como é a rede de residencias e centros de día da terceira 
idade que está a impulsar a Deputación de Lugo. “Non se entende que, mentres se negan a 
concertar prazas e tratan de torpedear a construción dos centros públicos do organismo 
provincial –por certo, un deles en Guitiriz- alegando, literalmente, que non son necesarios, 
nin prioritarios, respalden un complexo privado con 2.000 prazas. En que quedamos, fan 
falta residencias en Lugo, si ou non? Fai falta unha residencia en Guitiriz, si ou non?”, 
argumentou Concepción Burgo. 
 
Tamén “resulta incomprensible”, asegurou, que Benestar diga na súa reposta parlamentaria 
que defende servizos sociais de proximidade, “e logo apoien un centro illado de calquera 
poboación, e que prioricen unha residencia privada na que o custe mínimo para as familias 
será de 1.500 euros mensuais -cando en Lugo hai pensións que nin chegan ós 600 euros-, 
en vez de concertar prazas nas residencias públicas da Deputación para ofrecer uns prezos 
asequibles que garantan a cobertura asistencial”. 
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Ademais de cuestionar a preferencia da Xunta por un proxecto privado, antes que pola 
iniciativa pública do organismo provincial, apoiada ademais por Concellos lucenses de todas 
as cores políticas, o PSdeG xa se mostrou en contra dun macroxeriátrico “nun monte illado 
da poboación, un modelo que tamén rexeitan os expertos, como a Sociedade Española de 
Xeriatría, que recomenda a atención na casa ou en residencias pequenas integradas na 
sociedade nun entorno con xente de todas as idades: precisamente, o modelo que impulsa a 
Deputación”. 
   

A Xunta utiliza criterios exclusivamente ideolóxicos 
Para a deputada socialista, todo isto pon claramente de relevo que, “detrás das decisións da 
Xunta non hai criterios económicos ou de benestar social, senón exclusivamente ideolóxicos: 
o Goberno de Feijóo avanza na implantación dun modelo elitista de privatización dos servizos 
públicos, que se suma ós pasos xa dados en educación e sanidade”. 
 
Engadiu que o Alcalde de Guitiriz “está na mesma liña de torpedear a residencia pública da 
localidade, pois prefire abrir unha nova rúa na zona, reducindo nun 50% as dimensións das 
instalacións para a terceira idade, en vez de garantir o benestar e mellorar a calidade 
asistencial dos maiores da zona”.  
         
 

 

Lugo, 24 de xullo de 2013 
 

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


