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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Antas solicitará crear unha comisión de traballo 
para “mellorar a organización” da Feira do Queixo 

 
Os socialistas lamentan “deficiencias organizativas” e o “desprezo” cara a 
oposición ou o goberno provincial, que non foron convidados “nun xesto que non 
é de recibo nun acto destas características”, a pesar de que “o PSdeG aportou 
ideas e solucións para o aforro, que o goberno local tivo en conta nalgún punto”  
 
O PSdeG de Antas solicita a creación dunha comisión de traballo para “mellorar a 
organización dun acto tan importante para o concello e para a promoción dos seus produtos 
como a Feira do Queixo”, unha petición que os socialistas levarán ao vindeiro pleno 
municipal para que sexa efectiva na próxima edición. A voceira socialista, Pilar García Porto, 
critica “deficiencias organizativas que non se entenden” e lamenta o “desprezo” de que o 
goberno local non tivese o xesto de convidar os membros da oposición ou ao goberno 
provincial da Deputación aos actos oficiais, “como é normal e se fai sempre nun acto destas 
características, que busca a potenciación da zona e debe estar por riba das cores políticas”. 
De feito, destaca, “o PSdeG amosou o seu interese, igual que o secretario xeral na provincia 
e presidente de Deputación, acudindo a título persoal”. 
 
García Porto valora que o goberno local tivese en conta “nalgún punto” as “ideas e solucións 
para o aforro” na feira “que foron aportadas polo PSdeG”, como o aproveitamento da praza 
cuberta do concello e o uso dunha carpa máis económica para acoller os postos dos 
produtos. “Isto demostra que apoirtar ideas entre todos neste tipo de actos é positivo” polo 
que “poder ter unha comisión de traballo sería ideal para mellorar cada ano unha feira de 
moita importancia”. Como exemplo das melloras organizativas, a socialista destaca erros 
como o cambio de data a última hora, do día 12, como estaba previsto, ao día 26, que fixo 
coincidir a feira co Rally Comarca da Ulloa, no que non participa o Concello, “e que restou 
afluencia e participación dos locales no certame de tapas do sábado pola tarde”. 
 
Os socialistas recollen ademais outras queixas que lles trasladan os veciños e veciñas con 
respecto á falta de organización, como o feito de que se cortaran rúas sen unha orde e sen 
avisar á xente, “o que dificultou o acceso ás vivendas durante dous días” ou que o pregón 
coincidise coa hora da celebración da misa. 
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