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Nota de prensa 
 

O PSdeG pedirá medidas urxentes para arranxar o 
auditorio de Vilalba tras desprenderse partes do teito 

 
O grupo municipal socialista levará ao pleno municipal o “preocupante estado” do 
edificio, que ten só 15 anos e custou 1.300 millóns de pesetas 
 
O grupo municipal socialista de Vilalba alerta sobre o “procupante estado” das instalacións 
do auditorio municipal Carmen Estévez de Vilalba, no que en días pasados se veu abaixo 
parte do teito dalgunha das dependencias dedicadas ao conservatorio de música. “É una 
situación que xa non se pode agochar por máis tempo”, afirman os socialistas, que pedirán 
no vindeiro pleno municipal medidas urxentes para a súa reparación. O auditorio, deseño do 
arquitecto César Portela, foi inaugurado en 1997 e tivo un custo de 1.300 millóns de euros. 
 
“Ata o de agora eran goteiras as que impedían o normal desenvolvemento das actividades 
propias, pero agora o seu estado fai que o Concello non poida demorar por máis tempo 
encargar un informe técnico, para cando menos saber con exactitude a onde poden chegar 
os desperfectos causados pola humidade, e incluso se puidera ser problemático para a 
integridade física das persoas”, explica o voceiro do PSdeG en Vilalba, Eduardo Vidal, que 
engade que “a este estado se chega pola continua despreocupación do Goberno vilalbés 
polos asuntos públicos”.  
 
“Un investimento con fondos públicos das características que ten o auditorio e cun custo tan 
elevado, e que ademais só ten 15 anos, non pode estar abandoado á súa sorte e pendente 
das condicions meteorolóxicas para a súa conservación”, denuncian. “O funcionamento 
dunha  infraestrutura da categoría e o prestixio do auditorio non se pode poñer en perigo 
pola mala xestión e a despreocupación demostrada ao longo do tempo. Xa non é un asunto 
que se poida arranxar cuns caldeiros para recoller a auga das goteiras, compre adoitar 
medidas urxentes para evitar males maiores”, conclúen os socialistas. 
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