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Pablo Rivera critica “o cinismo político” do PP e subliña que a Deputación 

“demostrou, pola vía dos feitos, un forte compromiso coa comarca” 
 

O coordinador do PSdeG-PSOE considera que as declaracións realizadas polo Partido Popular 

sobre a climatización da piscina “caen polo seu propio peso e só están realizadas para facer 

ruído, pois hoxe todos os veciños somos coñecedores de que, se non fose pola institución 

luguesa, esta infraestrutura nunca sairía adiante” 

 

Lembra que se trataba dunhas instalacións polas que os cidadáns levaban agardando 20 anos, e 

que foi, precisamente, a Deputación a que axilizou ao máximo o reinicio dos traballos, 

achegando  1,4 millóns de euros para a súa contrución; o que supuxo o 80% do custe inicial da 

obra 

 

Para o socialista “esta amnesia política” resulta “pouco menos que irrisoria”, xa que a Xunta de 

Galicia dende 1995 prometeu, en varias ocasións, a súa construción e, o propio Alcalde, 

anunciou, na reunión con Besteiro, que dende o Concello se buscaría o financiamento necesario 

para dotala de climatización 

 

SARRIA, 6 DE MAIO DE 2014.- O coordinador do PSdeG-PSOE da comarca de Sarria –Pablo 

Rivera-, ante as declaracións realizadas polo Partido Popular nas que asegura que a agrupacións 

socilista non realizou xestións para a climatización da piscina, subliña que, “unha vez máis, se 

demostra o cinismo político co que actúan os edís do PP sarriano, pois a Deputación de Lugo 

leva demostrado, pola vía dos feitos, durante estes anos que si ten un forte compromiso con 

este municipio”.  

Neste senso, o socialista destaca que, tales afirmacións, “caen polo seu propio peso e só están 

realizadas para facer ruído, pois hoxe todos os veciños da comarca somos coñecedores de que 

se non fose pola institución luguesa, esta infraestrutura nunca sairía adiante”. A este respecto, 

Rivera lembra que se trataba dunhas instalacións polas que os cidadáns levaban agardando 20 

anos, sendo, precisamente, a Deputación a que axilizou ao máximo o reinicio dos traballos, pois 

o Concello tardou tres meses e medio en entregarlle a documentación pertinente para poder 

facelo. Tan só 21 días despois da recepción, a institución, que preside Gómez Besteiro, fixo as 

xestións preceptivas para aprobala e retomar as obras. 

Para Rivera “esta amnesia política” resulta “pouco menos que irrisoria”, pois o organismo 

provincial realizou un esforzo inversor “máis que considerable”. Concretamente, achegou 1,4 

millóns de euros para a súa contrución, o que supuxo o 80% do custe inicial da obro. Mentras, 

o Concello, tan só investiu o 20% restante. Asimesmo, financiou tamén o 80% do sobrecuste 

das novas obras adicionais, que suman 307.000 euros e que consistiron na construción dun 

muro perimetral que evite as filtracións de auga na piscina. 

“Só din o que lles convén” 

“Ao alcalde e ao seu equipo de goberno só lles interesa dicir o que lles convén”, indica o 

socialista, “pois foi a Xunta de Galicia a que incumpríu a súa palabra”. Dende 1995, e en varias 

ocasións, prometeu a súa construción, “pero nunca foi quen de levala a cabo”. Asimesmo, o 

propio Alcalde anunciou, na reunión con Besteiro, que dende o Concello se buscaría o 

financiamento necesario para dotala de climatización. “As mentiras en política teñen as patas 
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moi cortas, e o que non se pode facer é onde dixen digo, digo diego”, conclúe o coordinador do 

PSOE. 
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