
                                           

 

                                                                NOTA DE PRENSA 

 

Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 

www.psoeprovincialdelugo.com 

www.facebook.com/psoeprovinciallugo 

www.twitter.com/PsoeLugo 

1 

 

O Senado aproba a proposta socialista de instar ao Goberno a apoiar  

a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade 
 

Foi a instancias da moción presentada conxuntamente polos senadores por Lugo e Ourense, que 

foi debatida esta tarde, e na que tamén se acordou solicitar ao Executivo impulsar a nivel 

internacional a campaña institucional emprendida polo Presidente da Deputación lucense e 

secretario xeral do PSdeG-PSOE 

 

A esta suma de apoios, tamén foi sensible o candidato ás eleccións europeas –José Blanco-, 

quen, o pasado mes, diante do presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe 

Ribeira Sacra, comprometeu o seu traballo para buscar o máximo respaldo no seo das 

institucións comunitarias  

 

“É un enclave de desenvolvemento sustentable e de atracción turística para a provincia, polo 

que a súa declaración como Ben Mundial debe ser o factor diferencial para gañar presencia a 

nivel internacional”, destacou Ricardo Varela 

 

MADRID, 5 DE MAIO DE 2014.- O Senado aprobou esta tarde a proposta dos Socialistas, a 

través da que os representantes por Lugo e Ourense, Ricardo Varela e Miguel Fidalgo, 

respectivamente, solicitaron instar ao Goberno a manifestar o apoio á candidatura da Ribeira 

Sacra a Patrimonio da Humanidade, así como a impulsar a nivel internacional esa distinción e a 

poñerse a disposición das administracións incluídas neste espazo, ofrecéndolles todas as 

medidas que sexan necesarias para acadar tal obxectivo. 

“Hoxe vimos culminado o noso traballo. Dende o primeiro momento que Gómez Besteiro liderou 

esta campaña promocional, consideramos necesario recabar tamén o apoio de todos os grupos 

políticos da Cámara. A Ribeira Sacra é un enclave de desenvolvemento sustentable e de 

atracción turística para a provincia, polo que a súa declaración como Ben Mundial debe ser o 

factor diferencial para gañar presencia a nivel internacional”, destacou Ricardo Varela. 

 

Deste xeito, a iniciativa presentada polos socialistas no Senado dá continuidade ao plan 

institucional emprendido polo presidente do organismo provincial lucense, quen xa adquiriu este 

compromiso no seu discurso de investidura de 2011, e no que está a traballar incesantemente. 

Deste xeito, Varela destacou a sensibilidade amosada por Besteiro desde o primeiro momento 

con este asunto, conseguindo sumar o apoio e a colaboración de institucións como o Valedor 

do Pobo ou a Deputación de Ourense, nunha mostra de unidade de acción entre 

administracións. 

 

Apoio en Europa 

A esta suma de apoios, tamén foi sensible o candidato ás eleccións europeas –José Blanco-, 

quen, acompañado de distintos representantes do Partido na comarca de Lemos, mantivo o mes 

pasado unha reunión co presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira 

Sacra –José Manuel Rodríguez-, na que comprometeu o seu traballo para buscar o máximo 

respaldo no seo das institucións comunitarias a dita candidatura.  

 

E é que este recoñecemento aportaría unha dobre vantaxe, por unha banda, a  preservación do 

legado ambiental e cultural da Ribeira Sacra para as xeracións vindeiras e, pola outra, un 

impulso clave para o desenvolvemento socioeconómico deste contorno privilexiado, tanto das 

actividades agrogandeiras como das ligadas ao turismo. 
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 Ese recoñecemento tamén podería achegar vantaxes competitivas para que a comarca capte 

fondos dos distintos programas europeos no novo marco financiero 2014-2020, pois zonas 

como esta, entran de cheo nos obxectivos marcados na axenda europea para un turismo 

sustentable e competitivo, entre cuxos obxectivos se atopa o de impulsar a implicación de 

pequenas empresas e entidades locais no desenvolvemento e promoción de proxectos turísticos 

ambientalmente sustentables.  
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