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O PSdeG de Guitiriz di que o alcalde antepón “os seus 
intereses urbanísticos ao benestar dos veciños” 

 
A voceira socialista, Regina Polín, censura que Teixido quere agora que a 
Deputación constrúa un vial xunto a Casa da Botica, onde está proxectada a 
residencia do organismo provincial, que tal e como está proxectado polo Concello 
suporía “a eliminación do centro de día”, xa que “non quedaría sitio para os 
espazos comúns que esixe a lei” 
 
O PSdeG-PSOE de Guitiriz censura que o alcalde, Xosé María Teixido, que ademais é 
construtor, “actúa máis como construtor que como alcalde e antepón os seus intereses 
urbanísticos e as plusvalías para os seus colegas á calidade asistencial dos veciños, sobre 
todo os da terceira idade”. A voceira socialista, Regina Polín, explicou esta tarde que na 
proposta municipal sobre o centro de atención á terceira idade, Teixido “quere agora que a 
Deputación abra unha nova rúa, con tránsito viario, a carón da Casa da Botica, que tal e 
como está proxectada polo Concello reduciría as dimensións do centro de día e residencia 
pública do organismo provincial neste municipio”. Isto suporía, co “excesivo tamaño que 
propoñen agora para esta vía, moito máis ampla do previsto”, critica Polín, “a eliminación do 
centro de día”, xa que coa construción deste vial “non quedaría espazo na pranta baixa do 
inmoble para necesarios e obrigatorios espazos comúns que esixe a lei”, como por exemplo 
un comedor, un ximnasio ou ata o sistema de calefacción. Ademais, está proxectado “un 
espazo de moita calidade e con amplas comodidades para os usuarios que parece que o 
alcalde quere mutilar e converter nunha microresidencia”. 
 
Case dous anos de “bloqueo” do proxecto 
A socialista lamenta a posición do alcalde, que leva “case dous anos bloqueando” a 
construcción do centro para maiores despois de que o Concello e a Deputación asinasen o 
convenio para a súa execución o 3 de maio de 2011. “Primeiro negouse a facer o proxecto 
na Casa da Botica, porque dicía que non quería un centro da terceira idade nun lugar 
demasiado céntrico para a tranquilidade dos usuarios, e a gora quere poñer aí un vial que 
pon en perigo a seguridade dos maiores”, critica Polín, que resalta a actitude “hostiel e non 
negociadora” do rexedor. 
Os socialistas lembran que a institución provincial convocou ata dúas comisións de 
seguemento sobre o proxecto co obxectivo de coñecer a postura do alcalde. “A pesar das 
súas negativas, que só dá nos medios de comunicación, Texido nunca lle aclarou a súa 
postura á Deputación, a pesar de que nos consta que ten explicacións dos técnicos 
provinciais e unha copia do proxecto”, explica a voceira do PSdeG-PSOE. “O obxectivo da 
rede pública provincial de residencias é potenciar o benestar dos maiores, reducir o 
despoboamento e impulsar a zona, non construír novas infraestruturas viarias”, engade. 
 
Postos de traballo e impulso da economía 
Regina Polín lembra que a residencia pública da Deputación “potenciará o benestar” no 
concello”, no que máis do 30% da poboación supera os 65 anos, e no que na actualidade 
sobre unha trintena de veciños e veciñas teñen que pagar este servizo en centros privados. 
Ademais, a posta en marcha destas instalacións “xerará uns 20 novos postos de traballo e 
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impulsará a economía da zona”. O Concello ingresaría nas arcas municipais uns 50.000 euros 
xa só por conceder a licenza de obra imprescindible para iniciar estes traballos. 
 
Lugo, 7 de febreiro de 2013 

 


