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O PSOE de Vilalba cualifica o acto da“cúpula” do PP  
de “bochornoso, ignominioso e humillante para os veciños”, 

cando o Auditorio continúa nun estado “desastroso” 
 
Consideran que “o paripé montado polos populares” é “un insulto” de cara á sociedade 

vilalbesa. “Veñen a sacarse a foto, pero miran para outro lado con respecto ás 
necesidades que presenta este edificio, que tamén leva o nome da muller de Manuel 

Fraga, e que conta con deficiencias importantes que poden afectar á integridade das 

persoas dende hai tempo” 
 

“Co que fixeron onte, o PP demostra que pouco respecta a memoria do ex presidente. É 
dicir, reúnese a plana maior, con Feijóo á cabeza, pero dálle as costas a unhas 

dependencias, que foron construídas hai tan só 16 anos cun custe para as arcas da Xunta 

de 1.300 millóns das antigas pesetas 
 

Por iso, solicitarán en Pleno que, cada vez que un cargo institucional visite Vilalba, ben o 
Alcalde ou ben o concelleiro de Cultura, tamén se saquen unha foto con el nas instalacións 

referidas, nas que a humidade xa fixo estragos, derrubando a parte do teito do 

conservatorio 
 

Os socialistas de Vilalba cualifican o acto de homenaxe ó ex presidente da Xunta –Manuel Fraga- que 
“a cúpula” do Partido Popular levou a cabo no día de onte neste municipio de “bochornoso, 

ignominioso e humillante para os veciños e veciñas”. Deste xeito, consideran que “o paripé montado 
polos populares” é “unha ofensa” á sociedade vilalbesa, pois “veñen a sacarse a foto, pero miran para 

outro lado con respecto ás necesidades que presenta o Auditorio, que tamén leva o nome da muller 

do ex presidente falecido, e que conta con humidades considerables e outras deficiencias que poden 
afectar á integridade das persoas”. 

 
Tendo en conta o vínculo existente da familia de Fraga co edificio referido e os problemas que 

presenta, Eduardo Vidal Baamonde subraia que, “co que fixeron onte, o PP demostra que pouco 

respecta a memoria de D. Manuel se non é capaz de dar a cara e dotar presupostariamente o arranxo 
destas instalacións que levan o nome da súa muller. É dicir, reúnese a plana maior, con Feijóo á 

cabeza, pero dálle as costas a estas dependencias tan importantes para o noso Concello”.   
 

Esixencias no Pleno 
Dado que consideran “insultante” a actitude do Partido Popular, o voceiro do PSOE anuncia que 

solicitarán en Pleno que, cada vez que un cargo institucional visite Vilalba, ben o Alcalde ou ben o 

concelleiro de Cultura, tamén se saquen unha foto con el nas instalacións referidas, para que poidan 
ver “o desastroso” estado no que está o edificio. 

 
Con só 16 anos e o teito “veuse abaixo” 

Hai un ano, os socialistas, ante o acuciado deterioro que sofre esta infraestrutura, e logo de que a 

parte do teito que afecta ó conservatorio de música se viñese abaixo, solicitaron ó Goberno local o 
expediente da obra para propoñer medidas que permitisen atallar o problema. Para este grupo político 

era de “xustiza” que o Alcalde e o concelleiro responsable desen explicacións sobre as consecuencias 
que provocaron o derrube, así como a humidade existente, xa que estas instalacións, que foron 

deseñadas polo arquitecto César Portela e inauguradas en 1997, supuxeron un custe para as arcas 
públicas da Xunta de 1.300 millóns de pesetas, é dicir, máis de 7,8 millóns de euros. 

 

“Un investimento con fondos públicos das características que ten o Auditorio e cun custo tan elevado, 
e que ademais só ten 16 anos, non pode estar abandonado á súa sorte. O funcionamento dunha 
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infraestrutura da categoría e prestixio como esta non se pode poñer en perigo pola mala xestión e a 

despreocupación demostrada ó longo do tempo polo Partido Popular. Xa non é un asunto que se 
poida resolver cuns caldeiros para recoller a auga das goteiras, compre adoitar medidas urxentes para 

evitar que o seu mal estado poida afectar á seguridade das persoas”. 

 
Dimisión do concelleiro de Cultura 

Por este motivo, os socialistas, en 2013, pediron a dimisión do concelleiro de Cultura, Educación e 
Turismo, xa que o edil, nesa data, tamén ocultou a relación contractual que ten coa empresa 

construtora dende o mes de maio de 2007, e a Xunta de Goberno aprobou tanto obras como o 

pagamento de diversas facturas a tal entidade.  

A este respecto, Eduardo Vidal, denuncia a “grave irresponsabilidade” na que incurriu o Partido 
Popular, que “tivo tempo dabondo” para demandar á construtora as responsabilidades oportunas que 

garante o código civil e non o fixo. Esas garantías veñen perfectamente reflectidas no artigo 1591 do 

Código Civil, e tamén na profusa xurisprudencia que protexe ó contratante cando menos durante os 
10 primeiros anos “fronte ós vicios e defectos de construción que podían incidir na funcionalidade e 

habitabilidade do edificio”.  

Por iso, o voceiro do PSdeG lamenta que o Partido Popular principie “outra fuxida máis” ó longo do 
tempo que leva á fronte do Consistorio vilalbés e do Goberno galego. “Consideramos que Criado e 

Feijóo, dado que son perfectamente coñecedores das posibles irregularidades da construción, actúan 
de forma dolosa. A súa culpabilidade por deixadez de funcións é clara e manifesta”. 
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Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


