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Os socialistas de Baleira conclúen que “o concello 

ten abandonados aos seus veciños”, pois “ninguén do Goberno 

municipal se preocupou nin se personou” no incendio de Barcias 

 
“Mentras uns se ausentaron”, louban “a valentía” dalgunhas persoas que, malia a súa avanzada 

idade, acudiron ao lugar para axudar á familia afectada. “A súa actitude foi admirable, pero non 

podemos dicir o mesmo da dos membros do equipo de goberno”, afirman 

 

Critican que, ademais de non se personar no lugar, a entidade local non puidese despregar o 

vehículo contra-incendios municipal debido a que o concello aínda non o arranxou 

 

BALEIRA, 22 DE DECEMBRO DE 2014.- Os socialistas de Baleira denuncian que “ninguén do 

Goberno municipal se preocupase” polo incendio acontecido nunha casa situada no lugar de 

Barcias; cuestión que demostra que “o concello ten abandonados aos seus cidadáns, pois non é 

de recibo que, ante un suceso coma este, nin o alcalde nin ningún dos seus concelleiros se 

desprazase ata o lugar dos feitos para interesarse pola familia afectada”.  

 

Neste senso, “mentras uns se ausentaron”, louban “a valentía” dalgunhas persoas que, malia a 

súa avanzada idade, si que acudiron ao lugar para axudar á familia afectada. “A súa actitude foi 

admirable, pero non podemos dicir o mesmo da dos membros do equipo de goberno”, afirman. 

 

Medios municipais 

Asimesmo, critican que, ademais de non se personar no lugar, a entidade local non puidese 

despregar o vehículo contra-incendios municipal debido a que o concello aínda non o arranxou. 

“O camión está inservible dende hai tempo, pero o alcalde aínda non foi quen de amañalo. Nós 

xa llo indicamos en distintas ocasións, pero, coma sempre, debe pensar que garantir a 

seguridade dos veciños non é un asunto prioritario”. Precisamente, engaden, isto foi o que 

provocou que, ata a casa afectada, se tivesen que desprazar efectivos doutros municipios. É, 

por este motivo, polo que os socialistas queren agradecer a colaboración prestada por estes 

profesionais. 

 

“A desidia do alcalde chega ata tal punto que temos os recursos, pero non podemos usalos 

porque, simplemente, o Goberno local non lles fai o seu mantemento”. Dada a situación, e en 

previsión de que un suceso semellante se volva a producir no municipio, os socialistas esixen ao 

alcalde que inicie os trámites administrativos para arranxar o camión e poder prestar así “unha 

mellor atención aos veciños”. Trátase, indican, de “optimizar os recursos existentes, pois o que 

non é de recibo é que dispoñamos de medios, pero que non os poidamos usar pola deixación de 

funcións do rexedor”. 
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