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Nota de prensa 
 

A Xunta desenténdese tamén da promesa da residencia 
de Carballedo e di que é o Concello quen debe construíla 

 
O PSdeG lamenta a “falta de seriedade” do PP tras recibir a resposta por escrito a 
unha pregunta no Parlamento, e lembra que o alcalde “leva anos mentíndolles 
aos veciños en época electoral” cun proxecto que “polo que parece, tamén é 
fume, algo que vén sendo habitual coa Xunta para a provincia de Lugo” 
 
O PSdeG lamenta a “falta de seriedade” dos gobernantes do PP despois de recibir a 
“sorprendente” resposta por escrito da Xunta a unha pregunta presentada polo deputado 
Vicente Docasar no Parlamento na que pedía explicacións sobre as previsións para a 
construción en 2013 da residencia de maiores e o centro de día de Carballedo. Desde o ano 
2010, o alcalde vén prometéndolles aos veciños e veciñas a construción desta obra “en 
breve”, pero na súa resposta o Goberno galego desvincúlase totalmente desta promesa. “Na 
medida en que o promotor destas iniciativas é o Concello, enténdese que é tamén este quen 
levará a cabo a construción e a posta en marcha do centro”, din desde a Xunta. 
 
“O que se desprende disto é que o alcalde leva anos mentíndolles aos veciños e veciñas de 
Carballedo en época electoral, cun proxecto que, polo que parece e polo que vemos agora, é 
só fume”, lamenta a voceira socialista de Carballedo, Isabel González. Precisamente a 
socialista preguntoulle no último pleno ao alcalde por este proxecto, e este respondeulle que 
non tiña novas ao respecto. Agora, desde o PSdeG levarán iniciativas ao Concello esixiendo 
responsabilidades ao rexedor municipal. “A Xunta volve deixar de lado as residencias 
públicas e esta é unha nova mostra do seu desprezo aos servizos para maiores na provincia, 
despois de terlle xa manifestado á Deputación provincial que a súa rede de residencias non é 
prioritaria para concertar prazas, e tras desentenderse de costear uns servizos que son da 
súa competencia”, critica Vicente Docasar. O socialista lamenta que “outro proxecto máis 
sexa despreciado pola Xunta, algo que vén sendo habitual para a provincia de Lugo”. 
 
Desde a Consellería de Traballo e Benestar admiten ter constancia da presentación por parte 
do Concello de Carballedo dun expediente de creación para o fogar residencial e para o 
centro de día. “O fogar residencial conta con resolución favorable de creación de data 20 de 
xuño de 2012 para 23 prazas máis unha enfermería, mentres que o centro de día ten 
resolución favorable de creación do 21 de maio de 2012 para 20 prazas”, di a Xunta, antes 
de desentenderse totalmente da súa construción. O PSdeG lembra que hai terreos 
dispoñibles e un proxecto que custou máis de 20.000 euros. 
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