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O PSdeG mariñano cualifica de “burla” que os Orzamentos da 
Xunta manteñan paralizada a VAP e a ampliación do hospital 

 
Os socialistas critican que o Goberno galego “incumpra descaradamente” promesas 
que anunciou “a bombo e platillo hai pouco máis dun mes”, como unha nova 
gardería en Burela e unha achega de 500.000 euros para comezar a residencia da 
terceira idade de Foz     
 
“A Mariña non merece este trato da Xunta”,  aseguran Val, Méndez e Llano, para os 
que o presuposto de 2014 confirma que a dereita de Feijóo “non ten proxecto 
político para esta comarca, tena abandonada por completo, vulnera reiteradamente 
os seus compromisos e non fixa datas para as grandes infraestruturas”  
 
O deputado do PSdeG no Parlamento galego e coordinador do partido na Mariña, José 
Ramón Val Alonso, a Vicepresidenta Segunda da Deputación de Lugo, Lara Méndez, e o 
tamén deputado provincial e voceiro socialista no Concello de Burela, Alfredo Llano, 
cualificaron este xoves de “burla” ós mariñanos que os Orzamentos da Xunta para 2014 
manteñan paralizadas as grandes obras da comarca, como a construción da VAP Costa 
Norte, a ampliación do hospital ou o acceso ó porto de Burela, e incumpran 
“descaradamente” promesas que anunciou o Goberno galego “a bombo e platillo hai pouco 
máis dun mes”, como unha nova gardería en Burela e unha achega de 500.000 euros para 
comezar a residencia da terceira idade de Foz. 
 
Para os socialistas, os presupostos autonómicos confirman que a dereita de Feijóo “non ten 
proxecto político para esta comarca, mantena totalmente abandonada, incumpre 
reiteradamente os seus compromisos sobre a execución de obras e servizos, polo que xa non 
ten ningunha credibilidade, e non fixa datas para as grandes infraestruturas previstas dende 
hai anos, fundamentais para o desenvolvemento deste territorio e moi demandadas polos 
veciños”. “A Mariña, e a provincia, non merecen este trato da Xunta”, subliñaron.  
 
Os socialistas consideran deste xeito “especialmente graves e insultantes” as declaracións de 
Balseiro e Martínez-Sierra nas que aseguraron que os orzamentos da Xunta “farán posible un 
novo impulso ás grandes infraestruturas da Mariña”. Os datos “falan claro” e demostran a 
“falsidade” desas afirmacións, aseguran. 
 
VAP: A este ritmo inversor, non se rematará ata 2028 
Os investimentos para esta infraestrutura que é fundamental para a vertebración e o futuro 
da Mariña “caeron drasticamente”, explicou Val: “No ano 2013 elimináronse 23 millóns de 
euros, e para o 2014 volven a baixar o investimento outros 9 millóns, é dicir, un total de 32 
millóns de euros recortados, e, por riba, sen data de finalización”. 
 
Pero a situación “aínda é máis grave”, engadiu, porque, dos 7,1 millóns de euros previstos 
para este ano 2013 “non se fixo nada, e para 2014, no que tiñan previsto investir 9,3 
millóns, prevese unha cantidade ridícula de 790.000 euros para os tramos da provincia de 
Lugo”. “Como poden dicirnos que lle dan un impulso a esta obra, con 790.000 euros? A este 



Part ido dos 

Socialistas 

de Galicia 

LUGO 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

2 

 

Nota de prensa 
 

ritmo inversor, non estará rematada ata dentro de 15 anos, en 2028”, di o deputado 
autonómico. 
 
Ampliación do Hospital da Costa: ningún avance 
No Orzamento da Xunta non figura ningunha partida específica para ampliación ou melloras 
do Hospital da Costa, “polo que o señor Balseiro apresurouse a tratar de xustificar esta 
escandalosa ausencia de fondos dicindo que se reservaron 190.000 euros, que por erro se 
imputaron ó centro de saúde de Burela”, sinalou o PSdeG. 
 
Máis aló “deste curioso erro”, engadiron, a cantidade “segue sendo minúscula, e fai 
imposible unha execución real das obras, nin sequera o inicio, sobre todo cando non 
sabemos cales son as previsións para os vindeiros anos, se é que as hai... Ou é que queren 
destinar eses 190.000 euros ó plan director?: xa hai 5 enriba da mesa; non é que o digamos 
nós, é que o din os profesionais sanitarios. Non vale ningún deses 5? Non é crible...” 
 
Val lembrou que Feijóo prometeu ata 5 veces a ampliación do hospital mariñano dende que 
é presidente da Xunta e, “visto ó paso que vai, prometeraa outras 5, sen que se produza 
ningún avance real”. 
 
Acceso ó porto de Burela: nada novo 
“Son incontables as veces que a Xunta de Feijóo anunciou esta obra dende o 2009”, sinalou 
o deputado do PSdeG no Parlamento, pero ”a realidade é que, pasados 4 anos dende que 
goberna, non fixo nada, e as cousas parece que seguirán practicamente igual no 2014, pois, 
dos 2 millóns que tiña previsto investir, finalmente destínalle 859.000 euros, unha cantidade 
irrisoria que fai imposible a execución do proxecto, case non da nin para empezar”.  
 
A residencia da terceira idade de Foz e a gardería de Burela: promesas esvaecidas 
Para os socialistas, “é curioso comprobar o pronto que se lle esquecen á Xunta de Feijóo as 
súas promesas”, pois hai pouco máis dun mes que a Conselleira de Traballo e Benestar, 
Beatriz Mato, “veu á Mariña para anunciar a bombo e platillo unha nova gardería para Burela 
e un investimento de 500.000 euros para comezar a residencia da terceira idade de Foz”.  
 
Nese momento, o PSdeG “xa advertiu de que eran castelos no aire, porque para a gardería 
de Burela non había prazos, terreos, nin orzamentos, e no caso da residencia de Foz, os 
500.000 euros comprometidos chegarían escasamente para o movemento de terras”. Pero, 
“non só tiñamos razón, senón que a consellería superouse a si mesma: a gardería, xa nin 
aparece nos Orzamentos de 2014, e para a residencia reservan 50.000 euros, é dicir, un 
10% do que comprometeu Mato, que xa de por si era unha cantidade insuficiente”, explicou 
Val, engadindo que a “achega para a residencia de maiores de Ribadeo tamén desaparece”. 
 
Deste xeito, apuntou, “a señora Mato e o PP mariñano, igual que venderon estas obras, 
agora deberían dar a cara e explicarlles ós veciños por que incumpren descaradamente a súa 
promesa e non as fan”. 
 
Ningún proxecto novo 
Xunto a toda esta serie de retrasos e incumprimentos, os socialistas tamén criticaron que o 
Orzamento non inclúe ningún proxecto novo; non hai partidas para mellorar as 
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infraestucturas portuarias: nin as de carácter pesqueiro, nin as de náutica de recreo; non se 
prevén fondos para mellorar as instalacións educativas en practicamente ningun concello da 
Mariña; e non se contempla ningún programa encamiñado a potenciar os sectores 
productivos da comarca: forestal, gandeiro, pesqueiro, turismo...” 
 
“O PP, unha sucursal de Feijóo”  
Ante todas estas realidades, indicaron, “que son as que son, por máis que a Xunta as queira 
vestir e maquillar, parécenos insultante e unha total falta de respecto hacia os mariñanos 
que o Partido Popular desta comarca, co señor Balseiro e o señor Vidal Martínez-Sierra á 
cabeza, teñan a valentía de dicirlles ós veciños que os Orzamentos da Xunta para 2014 farán 
posible un novo impulso ás grandes infraestruturas da Mariña”. 
 
Polo tanto, os socialistas fanlle “un chamamento a Balseiro e a todo o PP da Mariña para que 
deixen de ser unha sucursal de Feijóo, que deixen de pregarse sen rechistar a todos os seus 
intereses e decisións, por máis que prexudiquen ós mariñanos, e se poñan a traballar polo 
desenvolvemento real desta comarca e por aproveitar o seu extraordinario potencial”. Polo 
que respecta ó PSdeG, presentará no Parlamento, tal e como avanzou José Ramón Val, 
emendas ós Orzamentos “para conseguir polo menos o dobre de investimento para A Mariña 
do que está contemplado”.  
 
 

 

   
        A Mariña, 24 de outubro de 2013 
 

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


