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A Xunta estanca máis de 20 proxectos estratéxicos para 
o desenvolvemento e os servizos da provincia de Lugo 

 
Os deputados autonómicos e provinciais do PSdeG da provincia de Lugo veñen de celebrar 
tres roldas de prensa na Mariña, Lugo e Monforte para analizar máis polo miúdo os 
orzamentos da Xunta con respecto ás inversións previstas nas comarcas lucenses. Os 
socialistas cren que as partidas do Goberno autonómico “aniquilan o potencial produtivo e de 
desenrolo dunha provincia que ten moito que dar” pero “está mutilada e abandoada pola 
Xunta”, que nestes orzamentos “estanca” máis de 20 proxectos que estaban en camiño ou 
aparecían xa nas contas doutros anos e que “son vitais para o desenrolo e os servizos da 
provincia”.  
 
Concepción Burgo afirmou que o Goberno de Feijóo “non é quen de gobernar e ofrecer 
saídas” porque “está cegado pola obsesión da austeridade a calquera prezo”. Burgo calificou 
de “inmoral” a actitude da Xunta, que “non fai nin unha soa nova inversión importante en 
sanidade e educación” e á que “só lle interesan os votos das persoas, non as persoas nin 
mellorar as condicións de vida das persoas”. 
 
Os socialistas lembran que os orzamentos galegos reflicten a redución de 160 millóns de 
euros nas consellerías con gasto social, con máis do 70% dos recortes soportados por 
Educación, Sanidade e Benestar, e cun absoluto desmantelamento dos servizos sociais e 
abandono das políticas de promoción de emprego nos concellos, coa desaparición de 
orientadores laborais e o recorte drástico nas subvencións de técnicos locais de emprego. 
Estas circunstancias, sumadas a outras como a eliminación dos educadores familiares e plans 
como Preescolar na Casa, provocan no caso de Lugo “unha grave incidencia cada vez maior 
no despoboamento do rural”, ademais dunha “clarísima discriminación” con respecto a 
outras provincias en temas “tan vitais” como as prestacións sanitarias, xa que a Xunta non 
ten previstas tampouco partidas para unidades como a Hemodinámica ou a Radioterapìa. 
 
Burgo destacou ademais o novo recorte do 7% para os funcionarios, “coa perda de poder 
adquisitivo e impacto na economía que isto ten”, e dun 6,5% nas Universidades, algo que xa 
supuxo este ano “un freo moi importante para o sector produtivo de Lugo”, coa eliminación 
de dous másteres estratéxicos. “Non hai vontade política con Lugo e Feijóo só pensa en ser 
bo alumno de Rajoy, porque xa sabemos que ten as súas expectativas postas noutro lugar”, 
afirmou a deputada socialista, que o calificou como “un tipo de político que di que vai facer 
unhas cousas e logo fai todo o contrario, e iso xa sabemos todos o nome que ten”. 
 
COMARCA DE LUGO 
 
A deputada autonómica Concepción Burgo analizou unhas cifras que, asegura “estancan e 
paralizan” infraestruturas e dotacións “imprescindibles para que Lugo poida avanzar”, e 
confirma “o que xa se sabía, que por moito que a Xunta se esforce en escenificar e facer 
fotos co seu interés pola provincia, as cifras falan e confirman a súa absoluta indiferencia 
polas necesidades dos veciños e veciñas lucenses”. 
 
“Desaparecen” ata 7 millóns de euros para o Auditorio de Lugo  
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A Xunta “esforzouse en vender, e ata mandou un conselleiro” para falar dos 5,1 millóns de 
investimento previstos para 2014 no Auditorio de Lugo. O que non explicou é que, en 
realidade, para esta obra “esfúmanse” ata 7 millóns de euros de investimento. Nos 
anteriores orzamentos, para este ano 2012 estaba previsto un gasto de 3,2 millóns de euros, 
do que os socialistas se preguntan “onde están eses cartos”, xa que “o único que fixeron en 
todo o ano foi mover terra e calquera que pase pola zona sabe que aí non se investiron eses 
tres millóns previstos”. Agora manteñen a partida de 5,1 millóns que xa estaba prevista para 
2013, pero a partida de 9,5 millóns que había para 2014 agora pasa a ser de só 7,4 millóns. 
Ademais, eliminan os máis de 1,7 millóns de investimento previstos para 2015 e anos 
seguintes. 
 
Plan Paradai: 6 millóns de euros menos para un proxecto que a Xunta “mata” 
A Xunta confirma nos orzamentos que non lle interesa o Plan Paradai, “a pesar de querer 
buscar culpables fóra durante todos estes meses” e o “mata” un proxecto que queda sen 
máis de seis millóns de euros previstos “ e que só avanzou co Goberno de Touriño”. Do 
previsto para 2012, que eran 2,2 millóns de euros de investimento, a Xunta “non fixo 
absolutamente nada”. Ademais, dos 2,5 millóns previstos para 2013 e os 5 millóns para 2014 
que recollían os orzamentos de 2012, agora só quedan restos. Así, para 2013, o Goberno 
galego só reserva agora 375.000 euros, e 3,2 millóns para 2014. Un recorte drástico que 
para o socialistas só ten unha lectura: “Nin ponte, nin demolición de casas nin nada. Que 
non busquen excusas. Está ben claro que non queren facer a obra, e xa avanzamos que 
cremos que non van gastar nin sequera o que din”. 
 
Non hai cartos previstos para os servizos de Hemodinámica, Radioterapia ou 
Medicina Nuclear para o HULA 
Os cartos destinados a investimentos de equipamento e dotacións no HULA son 220.000 
euros para todo o ano 2013. Por tanto, a partida prevista non daría nin sequera para dotar o 
hospital de Hemodinámica, que suporía uns 800.000 euros, e moito menos para Radioterapia 
e Medicina Nuclear. Así, “unha das grandes reivindicacións dos veciños de Lugo, que teñen o 
dobre de risco de morte por infarto que os cidadáns das outras provincias galegas, tampouco 
é unha prioridade para a Xunta”, dixo Burgo, que considera “inmoral” esta decisión.  
 
Os proxectos eliminados totalmente en Lugo: nin Ronda Leste, nin Museo da 
Romanización, nin mantemento da Muralla, nin obras no vello hospital, nin barrio 
da Residencia 
Hai importantes proxectos para Lugo, impulsados polo bipartito e que si apareceron en 
anteriores orzamentos, que directamente son eliminados. Non hai nin unha soa partida que 
fale da Ronda Leste, do Museo da Romanización que estaba previsto no Cuartel de San 
Fernando, nin de cartos específicos para manter a Muralla, nin de obras no vello hospital nin 
no Barrio da Residencia, “unha zona que necesita axuda especialmente e que queda 
absolutamente abandoada pola Xunta”. 
 
Centros de día 
Non hai noticias dos centros de día prometidos en 2010 para Guntín e en 2011 para 
Portomarín. En Portomarín, a Rúa do Miño finalmente se arranxa con fondos da 
Deputación. 
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En Friol, a Xunta non aporta nada para o mantemento da gardería. Tampouco hai noticias 
da carretera Friol-Palas. 
 
En O Corgo, non hai investimento para o punto de atención á infancia (PAI) comprometido. 
 
COMARCA DE LEMOS (Rolda de prensa en Monforte) 
 
Porto Seco  
O deputado monfortino Vicente Docasar explicou que xa só a conexión entre a N-120 e o 
Porto Seco de Monforte, unha infraestrutura “estratéxica para a provincia e para o país”, 
estaría estimada nuns 10 millóns de euros de investimento. Sen embargo, a Xunta, “que 
mantén paralizado o proxecto desde hai tempo e non gastou os 3,7 millóns supostamente 
previstos para o ano pasado”, só destina agora a esta obra 4,1 millóns en 2013, deixa un 
maior investimento de case 7 millóns para 2014 e 1,2 máis para 2015. Por tanto, a obra non 
recibe o impulso necesario para o seu desenrolo e a infraestrutura está “condenada a un 
atraso que a economía da provincia e de Galicia non pode permitirse”.  
Os socialistas lembran que estamos a falar só dos accesos, e destacan ademais un dato “moi 
significativo”: tan só 100.000 euros dos cartos aportados pertencen aos fondos propios da 
Xunta e o resto son fondos Feder, unha mostra de que “non hai interés por facer un esforzo” 
para rematar canto antes unha obra que “a Unión Europea considera estratéxica mentres o 
Goberno autonómico a ignora”.   
 
Hospital de Monforte 
Docasar incidiu asimensmo na “cifra ridícula” de 17.241 euros prevista para a dotación do 
Hospital de Monforte, e esixiulle á Xunta que “explique dunha vez cales son os seus plans 
para a área sanitaria do Sur de Lugo, porque esta cantidade fala por si sola do interés do 
Goberno galego”. Así, lembrou que os socialistas xa reclamaron que confirmen ou desmintan 
a integración da área sanitaria coa de Lugo, xa que fontes sanitarias veñen denunciando 
“movementos” neste sentido que poderían concretarse en moi breve espazo de tempo. 
 
Corredor Lugo-Sarria-Monforte 
Outra das partidas a destacar é a destinada ás obras do corredor Lugo-Sarria-Monforte, cuxa 
finalización “a Xunta volve a atrasar como mínimo dous anos máis”. Nos orzamentos 
anteriores, o Goberno galego destinaba unha partida de 14,4 millóns de euros para esta 
carretera en 2013, dos cales máis de 7 millóns eran para o tramo pertencente á comarca de 
Lemos. Nos orzamentos actuais esta partida queda en menos da metade. Agora para 2013 
só figuran 5,4 millóns, uns 2,7 para o tramo de Lemos. O resto do investimento déixano para 
2014 e 2015, “polo que podemos dicir que ata 2016 non haberá nada, e iso no mellor dos 
casos, se realmente executan o previsto, algo que cos antecedentes dubidamos que suceda”. 
 
COMARCA DA MARIÑA (Rolda de prensa en San Cibrao) 
 
VAP da Costa Norte 
O deputado José Ramóin Val lamenta “a paralización dunha obra básica para o desenrolo da 
comarca da Mariña, que lle custará á comarca un atraso irreparable”. A vía de altas 
prestacións da Costa Norte ten previsto un investimento de 7 millóns en 2013, dos que 3,5 
pertencen aos tramos da provincia de Lugo, menos da metade do programado o pasado 
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ano. Esta infraestrutura quedará agora pendente de ser finalizada para máis aló de 2016, 
cos prazos moi atrasados con respecto ao previsto e coas partidas totalmente recortadas. 
Elimínanse 23 millóns de euros para esta obra: 
Para 2013 había 16,8 millóns que quedan en 7,1 
Para 2014 había 16,7 millóns que quedan en 9,3 
Para 2015 había 21,5 millóns que quedan en 6,7 
Agora aparece unha partida para 2016 “e seguintes anos” de 9,5 millóns 
Destas cantidades, a metade aproximadamente serán investimento na provincia da Coruña e 
a outra metade en Lugo. 
 
Hospital de Burela 
A ampliación e dotación do hospital de Burela “tampouco é unha prioridade para a Xunta, a 
pesar das continuas promesas que, unha vez máis, quedan nun caixón”. O Goberno galego 
dedica dúas partidas de 50.000 e 36.800 euros ao hospital, “claramente insuficientes para 
darlle á cidadanía un centro digno”, e que “é obvio que non chega a nada nun hospital no 
que os pacientes son atendidos en barracóns”. 
 
Acceso ao Porto de Burela 
A Xunta “abandona” este ano o acceso ao porto de Burela, ao que lle dá só unha sexta parte 
do prometido. Nos orzamentos de 2012 estaba previsto un investimento de 1,5 millóns para 
2013, e agora só aparece unha partida “totalmente insultante para unha comarca como a 
Mariña” de 240.000 euros. Os tres millóns para 2014 quedan agora en dous, e as partidas 
prolónganse ata o ano “2016 e máis”, polo que o acceso non será unha realidade como 
mínimo ata dentro de catro anos. 
 
A isto hai que engadirlle a ausencia de partidas para centros de día e garderías prometidos 
en varios concellos da comarca e os recortes en promoción de emprego, “o que acaba de 
afundir a unha comarca con moitísimo potencial que a Xunta non é quen de aproveitar”. 
 
COMARCA DA MONTAÑA 
 
Residencia Comarcal 3ª Idade e centro de día 
Un ano máis, non hai orzamento suficiente para a residencia comarcal da terceira idade con 
centro de día tantas veces prometida por Feijóo, na que o concello de Becerreá e a 
Deputación cumpriron a súa parte, e para a que farían falta uns catro millóns de euros. A 
Xunta tampouco pon a súa parte para as residencias proxectadas pola Deputación, como é o 
caso da Fonsagrada, e prefire dotar de prazas ás residencias privadas. 
 
Varios proxectos iniciados co bipartito agora paralizados 
O arranxo do recinto ferial, a segunda fase da carretera Sarria-Becerreá ou a construcción da 
nova casa do Concello de Becerreá son proxectos agora paralizados e sen orzamento.  
 
Tampouco hai partidas referidas a proxectos de rede de saneamento e depuración en 
varios concellos que foron iniciados polo bipartito, polo que os municipios da Montaña 
carecen destas infraestruturas, básicas para o tratamento de augas. 
 
A terceira fase da cerretera de Navia ou a de Vilar de Ouson tampouco aparecen. 
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COMARCA DE SARRIA 
 
Carreteras 
A Xunta esquece as conexións do interior de Lugo, como a antes citada carretera Sarria-
Becerreá, Pobra de San Xiao-Láncara, o desdobramento do corredor ou Castroncán-Val de 
Mao. 
 
Corredor Lugo-Sarria-Monforte (compartido coa Comarca de Lemos) 
Outra das partidas a destacar é a destinada ás obras do corredor Lugo-Sarria-Monforte, cuxa 
finalización “a Xunta volve a atrasar como mínimo dous anos máis”. Nos orzamentos 
anteriores, o Goberno galego destinaba unha partida de 14,4 millóns de euros para esta 
carretera en 2013, dos cales máis de 7 millóns eran para o tramo pertencente á comarca de 
Sarria. Nos orzamentos actuais esta partida queda en menos da metade. Agora para 2013 só 
figuran 5,4 millóns, uns 2,7 para o tramo de Sarria. O resto do investimento déixano para 
2014 e 2015, “polo que podemos dicir que ata 2016 non haberá nada, e iso no mellor dos 
casos, se realmente executan o previsto, algo que cos antecedentes dubidamos que suceda”. 
 
Non hai nin rastro de promesas feitas de xeito reiterado polo PP como a gardería municipal e 
o campo de fútbol de Láncara. 
 
En Sarria non hai investimentos previstos nin para o novo xulgado, nin para a adquisición da 
torre do Batallón, nin para o centro de día nin obras nos vestiarios do campo de fútbol. 
Ademais, tampouco aparece especificada unha importante promesa electoral do 
conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: o convenio para arranxar a 
travesía Diego Pazos. 
 
COMARCA TERRA CHÁ 
 
Pozo do tormentas Vilalba: promesa incumprida 
En xaneiro de 2011, o conselleiro Agustín Hernández visitou Vilalba e realizou a promesa da 
construcción dun pozo de tormentas nas inmediacións da estación depuradora de augas para 
evitar vertidos descontrolados ao cauce do río. O conselleiro comprometeuse ademais á 
aportación de 900.000 euros con este fin por parte do Goberno galego. Un ano máis, esta 
partida non aparece nos orzamentos. 
 
Planta de xulgados 
A construcción dun novo edificio para albergar os xulgados de Vilalba, outra promesa do PP, 
non aparece nos orzamentos. Os socialistas queren que a Xunta aclare ademais “se isto ten 
algo que ver coa unificación de xulgados e a supresión de partidos xudiciais” no Norte de 
Lugo e que explique “cales son os plans nese sentido”. 
 
En Cospeito, no cruce do Arneiro, unha zona da LU-120 que leva anos pendente de ser 
arranxada en condicións, apareceu cun cartel de obras da Xunta “un mes antes das 
eleccións” para anunciar as obras. Agora non hai nin un euro destinado nos orzamentos. 
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En Xermade, a estrada Cabreiros-Momán, de 13 quilómetros, que o Goberno de Feijóo leva 
prometendo desde o comezo da anterior lexislatura, e que foi reclamada incluso polo PP 
municipal, non aparece. Tampouco hai noticias dun centro de día comprometido pola Xunta. 
 
En Pol, o proxecto da traída de auga de San Andrés de Ferreirós, aprobado por 200.000 
euros e con todo feito, foi paralizado polo Goberno do PP. Tampouco se sabe nada do 
alcantarillado de Baille, cun custo de 130.000 euros, nin do proxecto xa realizado e 
comprometido pola Xunta para arranxar a Casa do Concello por 180.000 euros. 
 
COMARCA DO SUROESTE 
 
En Palas de Rei, abandoadas as melloras prometidas na rúa Antas de Ulla. 
 
En Antas de Ulla, esquecida a dotación para a construcción dun centro de día. 
 
En Carballedo reclaman parte do investimento para a pavimentación da carretera A 
Barrela-A Cea. 
 
 
 
Lugo, 3 de xaneiro de 2013 
 

 
                                                                                                                                                                                    Saúdos,  

Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 
 

Mercedes Cernadas 
Directora de Comunicación 

628 179 013 
psoeprovinciallugo@gmail.com 


