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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Vilalba esixe o arranxo inmediato do Paseo 
dos Condes e a urxente reparación de vías do concello 

 
Os socialistas denuncian o “lamentable estado” do paseo despois de gastar 
179.000 euros no seu acondicionamento hai só medio ano, o que “pon en 
evidencia o nefasto proxecto de mellora e a mala planificación para a evacuación 
da auga” nunha actuación na que se usaron fondos da UE, da Xunta e do Concello 
 
O PSdeG reclama tamén o rebacheo inmediato de varias vías “nun perigoso 
estado” e critica que estas situacións “cuestionan a dedicación exclusiva do edil 
de obras e o traballo do alcalde, xa que abandonan as comunicacións no rural no 
momento en que máis precisan axuda” 
 
O PSdeG-PSOE de Vilalba reclamará no concello o arranxo inmediato do Paseo dos Condes e 
solicitará que se pidan “as oportunas responsabilidades” ao comprobar o “lamentable 
estado” nas que se atopa despois dun gasto de preto de 179.000 euros para o seu 
acondicionamento ambiental hai só medio ano. “O paso do primeiro inverno foi suficiente 
para poñer en evidencia o nefasto proxecto de mellora medioambiental e do contorno rural”, 
critica o voceiro socialista, Eduardo Vidal. Na actuación foron investidos fondos da Unión 
Europea, da Xunta e do Concello vilalbés. 
 
“Ata o de agora o paso dos anos non fora quen de destrozar deste xeito o paseo, nin os 
máis vellos da contorna lembran un estado tan lamentable do Paseo dos Condes; a mala 
planificación para a evacuación da auga fixo que o primeiro inverno destrague este fermoso 
paseo e que as dificultades para circular por el sexan extremas”, explica Vidal. Por todo isto, 
os socialistas solicitarán do Concello o seu arranxo inmediato, “sempre coas correccións 
oportunas para que non se volvan repetir os erros na evacuación das augas da escorrentía”. 
Tamén esixirán o expediente no que figure o proxecto “coa oportuna certificación de obra”. 
 
Rebacheo nas principais vías de comunicación 
Os socialistas denuncian, asimismo, a “deixadez” do Concello no rebacheo en moitas vías de 
comunicación e rúas da vila, como é o caso da rúa da Feira. “Non é admisible que pasen os 
días e ninguén faga nada por dar unha solución aos baches existentes no centro da calzada”, 
afirma Eduardo Vidal. Os socialistas tamén chaman a atención sobre o perigoso estado da 
pista que vai desde o adro da parroquia de Lanzós ata a parroquia de Goiriz, e da 
que vai desde a Ponte de Sa, na parroquia de Insua, ata o barrio da Ferreiroa, na 
parroquia de Alba, na que “en varios tramos non queda máis remedio que botarse fóra da 
calzada para seguir transitando por ela”. 
 
Estas e outras situacións, expoñen os socialistas, “comprometen e cuestionan a dedicación 
exclusiva do edil de Obras” e o traballo do alcalde, xa que ambos “desatenden as 
comunicación no rural no momento en que máis precisan o apoio das administración”. Así, o 
PSdeG lémbralle ao edil Jesús Bermúdez que “o seu traballo ten que comprometerse co seu 
cometido como concelleiro de Ordenación do Territorio, Infraestruturas e Medio Ambiente, e 
non só coa organización do FIV”. 
 

 


