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O PSdeG de Bóveda alégrase de que “por fin” o alcalde escoite as 
súas propostas e non cobre a auga mentres non estea en bo estado  

 

Carme Macía considera “indignante” que o rexedor non advertise “de inmediato” 
ós veciños dos resultados do informe de Sanidade que determina que a auga da 
traída municipal non é potable 

A voceira socialista lembra que Arias “leva 4 meses facendo oídos xordos ás nosas 
advertencias e recomendacións, acusándonos ata de crear unha alarma 
innecesaria, e agora son os bovedenses os que pagan a súa neglixencia” 

Para a edil, o alcalde “é incapaz de solucionar un problema da súa competencia e 
tampouco conta co apoio da Xunta, que ten abandonados ós concellos, polo que 
recorre á Deputación sabendo que é a única que lle pode axudar” 

O PSdeG de Bóveda alégrase de que “por fin o alcalde escoite as nosas propostas e acepte 
non cobrar a taxa polo subministro de auga mentres non volva a ser apta para o consumo e 
non saia limpa”. “É de xustiza que os usuarios non teñan que pagar por un servizo público 
que non se lles presta de forma adecuada, cando ademais veñen de asumir unha suba na 
factura que nalgúns casos é de ata 40 euros cada tres meses”, explicou a voceira municipal 
socialista, Carme Macía.  

Sen embargo, a edil recalcou que o comportamento de José Manuel Arias neste problema 
segue a ser “neglixente e irresponsable”  tras coñecer que o rexedor, tamén deputado 
provincial, admitise no pleno da Deputación celebrado esta mañá que “é urxente” buscar 
unha solución xa que un informe de Sanidade determina que a auga da traída non é potable. 
Macía considera “indignante, como representante da oposición e como cidadá”, que o alcalde 
non advertirse “de inmediato” ós veciños desta situación antes de facelo público por sorpresa 
na Deputación, “utilizando algo tan sensible como arma política” para esixir medidas ó 
organismo provincial. “Os veciños estamos abrindo todos os días a billa e utilizando a auga. 
Temos dereito a saber antes que ninguén en que situación está”, recalcou.  

Ademais, engadiu, “durante catro meses fixo oídos xordos ás nosas advertencias e 
recomendacións, e non tomou ningunha medida para evitar que se chegase a este punto. 
Ata nos acusou de ser moi críticos coa súa xestión, de alarmar innecesariamente á sociedade 
e de crear problemas onde non os había, agora vese que non era así, e lamentablemente a 
súa neglixencia téñena que pagar os veciños”. 

“Total abandono da Xunta”  

A decisión de José Manuel Arias de recorrer á Deputación para reclamar unha solución é 
froito “da súa desidia e incapacidade para resolver un problema que é de competencia 
municipal, pero tamén do total abandono ó que ten sometidos a Xunta ós Concellos. Non 
conta co apoio do Goberno de Feijóo e ten que recorrer á Deputación sabendo que é a única 
que lle pode axudar”. Neste mesmo sentido incidiu o voceiro provincial do PSdeG, Manuel 
Martínez, durante a sesión plenaria, explicando que “outros concellos tiveron este mesmo 
problema e resolvérono coa axuda da Xunta e da Confederación Hidrográfica. Se isto non se 
arranxou antes foi pola ineficacia do alcalde e pola falta de apoio de Feijóo, que parece que 
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ten 14 millóns de euros para unha residencia privada en Bóveda, pero non para arranxar a 
traída de auga”. 

Macía lembrou que o mandatario local tumbou a proposta plenaria na que o PSdeG pedía a 
creación dunha comisión municipal de seguimento para abordar solucións a unha situación 
“que xa se vía que era moi grave”. “Nada se sabe tampouco da Confederación Hidrográfica”, 
despois de que os socialistas lle recomendaran ó alcalde que lle esixira explicacións, “que 
para iso se lles paga”. “Os veciños levan moito tempo preocupados e, antes de coñecerse 
que non é potable, na súa gran maioría xa non utilizaban a auga para o consumo, o que 
incrementa aínda máis os custos económicos que teñen que afrontar”, cos prexuízos que isto 
supón tanto nas casas particulares como nos negocios da zona, recalcou a voceira. Neste 
senso, advertiu de que os nenos que van ó comedor escolar “estiveron bebendo desa auga, 
porque, tras preguntarlle, o alcalde díxolle á dirección que era potable, e hoxe sabemos que 
non é así”, o que agrava “a irresponsabilidade mostrada” por Arias neste problema. 
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