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Santín anuncia aos veciños de Carballedo que pedirán á Xunta que 

retome o proxecto da estrada A Barrela-Cea “postergado hai 5 anos” 

 
O Grupo Parlamentario Socialista xa rexistrou a iniciativa, a través da que demandarán ao 

Goberno galego na Cámara do Hórreo que proceda ao inicio inmediato das obras no treito que 

afecta á provincia de Lugo, pois as do trazado que discorre pola de Ourense xa foron rematadas 

en 2010 

 

O último incumprimento da Consellería produciuse o pasado ano, cando licitou a redacción do 

proxecto de construción, asegurando que os traballos estarían rematados en 2013. “Xa pasaron 

16 meses e todos podemos ver que a Xunta aínda non puxo a primeira pedra. As obras non se 

fan con papeis, as obras fanse con cemento e con máquinas”, defendeu o secretario Provincial 

 

As únicas actuacións de modernización e servizos desenvolvéronse entre os concellos de San 

Cristovo de Cea e Vilamarín, ambos os dous na provincia ourensena. Mentras, o treito lucense 

“segue contando cun trazado fóra de norma, no que nin tan sequera se mantén en bo estado a 

liña de separación dos carrís de circulación e tampouco existe sinalización vertical” 

 

CARBALLEDO, 2 DE OUTUBRO DE 2014.- O deputado autonómico –Juan Carlos González 

Santín-, acompañado da coordinadora do PSOE da comarca de Chantada –Pilar García Porto-, e 

da voceira do Partido en Carballedo –Isabel González-, anunciaron este xoves aos veciños desta 

localidade que o Grupo do PSOE pedirá no Parlamento de Galicia que a Xunta retome “de 

inmediato” o proxecto da estrada LU-901 “postergado hai cinco anos, cando se supoñía que as 

localidades de A Barrela e Cea ían quedar unidas en pouco tempo pola A-56”. 

 

Deste xeito, o Grupo Parlamentario Socialista, tal e como explicou González Santín, xa rexistrou 

a iniciativa, a través da que demandarán o inicio urxente das obras no treito que afecta á 

provincia de Lugo, pois as do trazado que discorre pola de Ourense xa foron iniciadas en 2008, 

tal e como se pode comprobar na orde publicada no DOG o 25 de marzo dese ano ( 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080325/Indice57_gl.PDF), e rematadas en 2010.  

 

“Trátase dunha demanda histórica dos veciños desta localidade, que levan agardando moitos 

anos a que a Xunta cumpra a súa palabra. Os socialistas atendemos a súa petición. Por iso, 

vimos a comunicarlles con feitos consumados o noso compromiso. Agardamos que o Partido 

Popular nos concrete as previsións que ten con este vial, así como os prazos nos que prevé 

comezar e rematar os traballos, xa que estamos a falar dunha das estradas máis importantes da 

zona, pois é o principal enlace das dúas provincias”, subliñou o secretario Provincial. 

 

Un único proxecto, pero con preferencias distintas para a Xunta 

O proxecto global, segundo fixo público hai cinco anos a administración autonómica, conta cun 

investimento de 8,3 millóns de euros, dos que máis de 7,3 corresponden ao prezo da licitación 

e, o millón restante, á expropiación dos terreos que a administración galega ten que levar a 

cabo para efectuar os traballos.  

 

Naquel momento (ano 2008), malia que a intención da Consellería era actuar de forma urxente 

en todo o trazado, que dispón dunha lonxitude aproximada de dez quilómetros, co cambio de 

goberno, “comezan a establecerse as diferenzas”. E é que mentras as obras do treito ourensano 

avanzaban a bo ritmo, no treito lucense apenas se realizaron melloras significativas.  
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Tal é así, que os únicos traballos de modernización e servizos executados desenvolvéronse 

entre os concellos de San Cristovo de Cea e Vilamarín, ambos os dous na provincia ourensena. 

Concretamente, nesta zona, procedeuse ao ensanche e mellora da plataforma actual, á 

corrección de curvas e á posta en valor da xeometría do vial, tanto en planta como en alzado.  

 

Deste xeito, esta trazado atópase acondicionado cunha sección transversal correspondente a C-

80 (dous arcéns e dous carrís de 1,50 metros e de 3,50 metros de ancho, respectivamente). 

Pero, non acontece o mesmo, coa parte que transcorre pola provincia de Lugo, de 7,580 

quilómetros. Neste caso, a única actuación realizada consistiu no reforzo do firme na poboación 

da Tolda e, o resto, mantense cunha sección transversal de 5,90 metros totais de plataforma e 

4,40 metros de calzada. É dicir, “cun trazado fóra de norma, no que nin tan sequera se mantén 

en bo estado a liña de separación dos carrís de circulación, e no que tampouco existe 

sinalización vertical. Asemade, os peraltes ou ben non hai, ou ben están ao revés”, denunciou 

González Santín. 

 

Derradeiro incumprimento 

En xuño de 2013, é dicir, hai máis dun ano, a Consellería, semella que quixo dar un paso 

adiante para avanzar no treito pendente, licitando por importe de máis de 40.000 euros a 

redacción do proxecto de construción 

(http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130610/Indice109_gl.pdf).  

 

Tratábase esta dunha actuación que o propio departamento autonómico enmarcaba “como 

prioritaria” dentro do plan de actuacións en estradas que rexistran intensidades reducidas de 

tráfico (Plan de Baixa IMD mellorada). Sen embargo, “o tempo demostra que o que había tan só 

era unha intención, pois a pesares de recoñecer que as obras se levarían a cabo ese mismo ano 

e que manterían a calzada nun estado axeitado ata que comezase a ampliación, a Xunta, 

despois de 16 meses, aínda no puxo a primeira pedra”. Por este motivo, e dado que “as obras 

non se fan con papeis, senón que se fan con cemento e con máquinas”, tal e como subliñou o 

secretario Provincial, os socialistas levarán este asunto á Cámara galega. 
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