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Diante a “inoperancia” do PP, o PSOE de Vilalba solicita o peche 

inmediato do paseo fluvial ó constituír un grave risco  

para os transeúntes 
 

Os socialistas, que xa alertaran do problema a principios de xaneiro, pois trátase dunha zona moi 

transitada polos veciños, denuncian que, logo da intensidade das choivas dos últimos días, o Concello nin 

tan sequera sinalizase o socavón existente nin tomase as precaucións necesarias para evitar o 

derrubamento do río 

 

Dada a gravidade do asunto, e tendo en conta que a entidade local “tampouco fixo nada” para arranxar o 

este “boquete” producido hai máis de dous anos, por causas naturais, o mes pasado tamén enviaron un 

escrito ó Alcalde, a través do que lle pedían que solucionase esta anomalía no menor tempo posible. O 

Concello fixo caso omiso 

 

Consideran que os populares eluden, unha vez máis, a súa responsabilidade. “Nada é o que fan agora e 

nada é o que fixeron. O Sr. Criado tivo tempo dabondo para interesarse coa Confederación Hidrográfica e 

cos propietarios pola reposición da estrutura orixinal, pero, sen embargo, semella que lle dá igual que os 

vilalbeses poidan sofrir un accidente” 

 

VILALBA, 8 DE FEBREIRO. O grupo municipal socialista de Vilalba solicita que o Concello proceda de xeito 

inmediato ó peche do paseo fluvial do río Madalena, no que a intensidade das choivas dos últimos días 

causou importantes estragos, que supoñen un grave risco para a seguridade dos transeúntes. Os 

socialistas alertaran desta grave situación hai máis dun mes, debido ó socavón existente. Con todo, o 

Goberno local “nin tan sequera sinalizou o perigo, demostrando que bota balóns fóra e que non está a 

facer nada para evitar o derrubamento total do río”. 

 

Deste xeito, aseguran, que “os populares eluden, unha vez máis, a súa responsabilidade. Nada é o que fan 

agora e nada é o que fixeron hai dous anos cando, por causas naturais, se abriu un “boquete” na zona da 

Insua. Esta inoperancia é a que provoca que esta presa sexa un auténtico perigo para os veciños”, 

afirman. 

 

E é que, cos últimos temporais, a forza da auga, que escapa pola parte derrubada, “fixo tambalear” a 

estrutura do paseo fluvial. Neste senso, o voceiro do PSOE neste Concello –Eduardo Vidal Baamonde- 

subliña que “o Sr. Criado tivo tempo dabondo para interesarse coa Confederación Hidrográfica e cos 

propietarios pola reposición da estrutura orixinal, pero, sen embargo, semella que lle dá igual que os 

vilalbeses poidan sofrir un accidente. Hai que pensar que este atópase no paseo dun río polo que a diario 

camiñan ducias de cidadáns. Esta non é unha cuestión menor. Está en xogo a seguridade das persoas”.  

 

“A entidade local fixo caso omiso das peticións do PSOE” 

Dada a gravidade do asunto, que atenta contra o benestar da cidadanía e pon en serio risco a estrutura do 

propio río, o grupo municipal socialista, no mes de xaneiro, tamén co obxectivo de evitar a situación de 

perigo na que se atopa na actualidade o contorno do paseo fluvial, enviou un escrito a Alcaldía, solicitando 

que o Goberno local solucionase a anomalía no menor tempo posible. Neste caso, a entidade local, 

novamente, fixo caso omiso das peticións do Grupo do PSOE. 

 

“O problema existe dende hai máis de dous anos. Pero este foi a máis no último mes por mor das fortes 

choivas. O Alcalde, e o seu equipo de goberno, coñecen perfectamente as consecuencias que pode 

provocar non arranxar este boquete. O único que pretendemos é que non aconteza unha desgraza, xa que 

pasar por este lugar é unha auténtico perigo”, insiste o socialista. 
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