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O candidato socialista ao Parlamento Europeo compromete o seu traballo 

para buscar o máximo apoio no seo das institucións comunitarias  

á candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade 
 

Blanco adquiriu este compromiso na reunión que mantivo esta tarde co presidente do Consello 

Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, xa que considera que este recoñecemento 

aportaría unha dobre vantaxe: “a preservación do legado ambiental e cultural” para as xeracións 

vindeiras e un “impulso clave” para o desenvolvemento socioeconómico deste “contorno 

privilexiado” 

 

Defende que a Ribeira Sacra pode e debe ser un polo 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 

 

Segundo expresou, ese recoñecemento tamén podería achegar vantaxes competitivas para que 

a comarca capte fondos dos distintos programas europeos no novo marco financiero 2014-

2020 

 

Valora positivamente a iniciativa liderada polo Presidente da Deputación e secretario xeral do 

PSdeG-PSOE e a súa sensibilidade dende o primeiro momento para lanzar a candidatura e sumar 

o apoio e a colaboración de institucións como o Valedor do Pobo ou a Deputación de Ourense 

 

SOBER, 9 DE ABRIL.- O candidato ás eleccións europeas –José Blanco-, acompañado de 

distintos representantes do Partido na comarca de Lemos, mantivo esta tarde 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 á candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. 

Deste xeito, o socialista manifestou que “estamos a volcar os nosos esforzos para sumar apoios 

para que ese recoñecemento sexa unha realidade” e, nese senso, incidiu en que “debemos 

buscar tamén nas institucións comunitarias todos as axudas posibles, persoais e institucionais, 

á candidatura”. 

Para o candidato socialista, 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. 

  

Dende o seu punto de vista, a Ribeira Sacra pode e debe ser un polo de desenvolvemento 

sustentable e de atracción turística para a provincia, polo que a declaración como Patrimonio da 

Humanidade debe ser o “factor diferencial” para gañar presencia a nivel internacional, como 

antes o foi para a Muralla de Lugo, ou, máis recentemente, para a Torre de Hércules. 

 

Vantaxes competitivas 

Segundo expresou, ese recoñecemento tamén podería achegar vantaxes competitivas para que 

a comarca capte fondos dos distintos programas europeos no novo marco financiero 2014-

2020.  En todo caso, sinalou que, zonas como a Ribeira Sacra, entran de cheo nos obxectivos 

marcados na axenda europea para un turismo sustentable e competitivo, entre cuxos 
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obxectivos se atopa o de impulsar a implicación de pequenas empresas e entidades locais no 

desenvolvemento e promoción de proxectos turísticos ambientalmente sustentables.  

 

Iniciativa do líder galego 

Asimesmo, o candidato do PSOE valorou moi positivamente a iniciativa liderada polo Presidente 

da Deputación e secretario xeral do PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, quen adquiriu 

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

incesantemente. Blanco 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. 

 

A este respecto, engadiu que “cremos que Galicia pode ter grandes réditos se a Ribeira Sacra 

acada esta declaración”, polo que reiterou o seu compromiso para traballar a prol de que esta 

zona sexa declarada Ben Mundial pola UNESCO, e así llo trasladou hoxe ao presidente do 

Consello Regulador. 
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