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Nota de prensa 
 

O alcalde de Bóveda rexeita a comisión proposta polo PSdeG 
para “dar solución inmediata” á contaminación da auga  

 
Os socialistas insistiron nun pleno extraordinario en que “hai que poñer un 
remedio agora, porque os veciños están preocupados neste momento e non 
queren abrir os grifos”, mentres o rexedor remítese a un plan da Xunta para 
dentro de oito meses e acusa á oposición de “estar desexando que pase algo” 
 
O PSdeG de Bóveda presentou esta mañá nun pleno extraordinario unha proposta de 
creación dunha comisión municipal para darlle “resposta urxente” á contaminación da auga 
do encoro de Vilasouto, despois de que a Confederación Hidrográfica cortase a 
subministración a varias parroquias de O Incio por non ser apta para o consumo. “Hai que 
poñer un remedio e agora, porque os veciños están preocupados neste momento, e non 
queren abrir os grifos”, afirmou a voceira socialista, Carmen Macía, despois de que o rexedor 
poña como única solución unha nova planta de captación cofinanciada pola Xunta cunha 
execución prevista para dentro de oito meses. 
 
“Podo entender que alguén non quiera beber a auga e non lle vou obligar a bebela, pero é 
apta para o consumo e non sei que pinta unha comisión sobre este tema nin para que a 
queren”, afirmou o alcalde, que acusou á oposición de “estar desexando que pase algo”. Os 
socialistas lamentaron “a falta de solucións ante un problema que non pode esperar, porque 
os veciños e veciñas abren o grifo cada día”.  
 
Os responsables do PSdeG visitaron onte e hoxe o encoro, no que os niveis de 
cianobacterias producen un aspecto insalubre de cor avermellada, e a zona da futura 
captación, que suporá para o Concello un investimento do 30% do proxecto que pagarán en 
vinte anos, e na que advirten é o lugar “onde van todos os residuos e desaugues de Rubián”, 
polo que piden “planificación e medidas que arranxen o problema de xeito definitivo”. 
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