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O Alcalde de Baralla mantén illados ós veciños de dúas parroquias 

dende hai 5 anos ó non arranxar a estrada que as comunica 
 

A vía permanece pechada ó tráfico a consecuencia dun derrubamento rexistrado en 

2009, o que obriga ós cidadáns de Lebruxo e Recesende a ter que usar un camiño 

forestal que “nin tan sequera está asfaltado” 

 

Por este motivo, e logo “da incompetencia manifesta” do Goberno local que, dende hai 

tanto tempo, aínda non foi capaz de restablecer a circulación por esta vía de 

titularidade municipal, o grupo do PSOE esixiu no Pleno que se buscase unha solución 

para restablecer a circulación canto antes 

 

“O único que buscamos é que as 35 vivendas que existen hoxe en día nestas dúas  

localidades non queden afastadas por mor da ineficacia do Sr. Capón, que mantén a 

Baralla nun estado lamentable”, afirma Manuel Becerra 

 

BARALLA, 5 DE FEBREIRO.- O Alcalde de Baralla –Manuel Capón- mantén dende hai 

cinco anos ós veciños de Lebruxo e Recesende “practicamente incomunicados” debido 

a que o Concello aínda non arranxou a estrada que comunica estas dúas parroquias, e 

que permanece pechada ó tráfico a consecuencia do derrube producido en 2009.  

 

Por este motivo, e logo “da incompetencia manifesta” do Goberno local que, dende hai 

cinco anos, aínda non foi capaz de restablecer a circulación por esta vía de titularidade 

municipal, o grupo do PSOE, no Pleno que a Corporación celebrou este venres, 

presentou, no apartado de rogos e preguntas, unha proposta para instar ó equipo de 

goberno a buscar unha solución que permita abrir esta vía ó tráfico rodado. 

 

“Decidimos levar este asunto ó Pleno porque se trata dunha cuestión de extrema 

necesidade. Estas dúas parroquias permanecen illadas a consecuencia do derrubamento 

producido hai cinco anos e, o Alcalde, segue sen darlles unha solución. O único que 

buscamos é que as preto de 35 vivendas que existen hoxe en día en Lebruxo e 

Recesende non queden afastadas por mor da ineficacia do Sr. Capón, que mantén a 

Baralla nun estado lamentable”, afirma Manuel Becerra. 

 

Acceso pola pista forestal 

“O feito de que o Concello non fixese nada nestes tempo”, asegura o voceiro do PSOE, 

obriga ós veciños a ter que usar un camiño forestal que “nin tan sequera está 

asfaltado”. “Como pode ser que nos tempos nos que estamos, un Alcalde non sexa 

capaz de dar acceso ás parroquias?”, pregúntase o socialista, ó tempo que recoñece 

que “se os cidadáns non contan un servizo tan básico coma este, para que está o 

Alcalde?. Cremos que é de xustiza que o Concello busque unha alternativa que atalle o 

problema, tal e como expuxemos no Pleno”, destacou. 

 

PARA DECLARACIÓNS, CONTACTAR CON MANUEL BECERRA: 685.135.743 
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