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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Bóveda lamenta a falta de resposta do alcalde 
sobre a contaminación do encoro de Vilasouto  

 
Os socialistas pediron no pleno municipal datos sobre os niveis de microcistina e 
trialometanos na auga sen obter información concreta do PP, que alegou que o 
Concello non está inscrito no SINAC, que é obrigatorio, porque “resulta caro” 
 
O PSdeG de Bóveda lamenta a falta de resposta do alcalde no pleno desta mañá sobre a 
contaminación do encoro de Vilasouto, despois de que a Confederación Hidrográfica cortase 
a subministración de auga a varias parroquias de O Incio por non ser apta para o consumo. 
Os socialistas preguntáronlle ao rexedor se o goberno municipal ten realizado análises na 
auga do encoro, que niveis de microcistina e trialometanos hai na auga e se lle remitiu os 
resultados a Sanidade. O alcalde remitiuse ás análises diarias do protocolo de Sanidade para 
afirmar que é apta para o consumo, pero non respondeu nin deu información sobre ditas 
análises nin os niveis de substancias contaminantes atopadas, que dixo están “baixo os 
mínimos recomendados”, ante o que o PSdeG amosa a súa “procupación” pola confirmación 
da existencia destas substancias e solicita os datos reais para poder contrastalos. 
 
O alcalde insiste en que o consumo da auga non é prexudicial porque se colle do fondo do 
encoro, ante o que o PSdeG lembra que “esa explicación non é razoable, xa que o fondo é 
precisamente onde se depositan os sedimentos e onde hai máis posibilidade de que se 
acumule a contaminación”. Por outra banda, os socialistas preguntaron por que o Concello 
non está apuntado ao Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo (SINAC), o 
que é obrigatorio para todos os municipios, ao que o alcalde respondeu que non se inscriben 
porque “resulta caro”. Ante esta situación, os socialistas critican “a falta de seriedade do 
goberno local, que está a tomar á lixeira un tema moi importante de sanidade pública, e a 
pouca responsabilidade cos veciños e veciñas de Bóveda”. Asimesmo, lémbranlle ao alcalde 
que “non é de recibo poñer como garantía de todo o feito de que o Concello conte cunha 
potabilizadora, xa que hai bacterias que unha potabilizadora non pode matar”, e advirten de 
que seguirán “fiscalizando moi de preto a actuación do Concello con esta problemática, que 
merece un trato prioritario e seriedade á hora de analizar a situación real do encoro”. 
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