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“A deixadez de funcións” do alcalde de Meira provoca que o parque 

infantil sexa un risco para os usuarios e que a Oficina de Turismo 

leve pechada máis dun mes 
 

Os secretarios Provincial e de Organización, convidados polo voceiro do PSdeG-PSOE deste 

municipio, comprobaron in situ o “notable deterioro” que presentan estas instalacións, situadas 

no núcleo urbano e que son, ademais, un dos principais reclamos dos visitantes que elixen 

Meira como destino das súas vacacións  

 

“O alcalde ten o concello manga por hombro, pois o parque non vale nin para ver. Manter 

espazos públicos coma este nun correcto estado é responsabilidade do Goberno local. Restaurse 

co Plan E, polo que o seu deterioro se debe a que o alcalde non se preocupa do mantemento”, 

destaca Antonio de Dios 

 

Dende o 13 de xullo, a Oficina de Turismo, pola que no verán pasado pasaron unhas 5.000 

persoas, está pechada. O motivo: o concello non cubríu a baixa da traballadora. “Estamos 

dando unha imaxe penosa a toda a xente que nos visita. Cremos que un alcalde está para 

solucionar os problemas, non para crealos”, afirman os socialistas 

 

MEIRA, 24  DE XULLO DE 2014.- Os secretarios Provincial e de Organización –Juan Carlos 

González Santín e Carlos Ferreiro, convidados polo voceiro do PSdeG-PSOE de Meira –Antonio 

de Dios- comprobaron in situ a “deixación de funcións do alcalde deste municipio”, e que se 

demostra no “notable deterioro” que presentan algunhas das instalacións públicas do núcleo 

urbano meirense e que son, ademais, un dos principais reclamos dos turistas que nestas datas 

elixen Meira como destino das súas vacacións.  

 

Trátase, concretamente, do parque infantil e da Oficina de Turismo, situados ambos os dous no 

núcleo urbano. No primeiro dos casos, o abandono é tal que, algúns elementos como o peche 

perimetral que separa a instalación lúdica do río, están “totalmente deslabazado” e, no caso da 

oficina, esta atópase pechada dende o mes de xuño.  

 

Por este motivo, e ante a gravidade da situación, os socialistas consideran que “o alcalde ten o 

concello manga por hombro”. “Isto é o que temos, un parque que non vale nin para ver. O 

tobogán e o corcho que cubre o chan están completamente desfeitos. Estamos a falar de que é 

un espazo moi frecuentado polos nenos que estes días están en Meira. Pero, sen embargo, o 

noso alcalde, está preocupado por todo menos polas cuestións que afectan directamente aos 

veciños” criticaron.  

 

E, é que, o tobogán, ademais de ter a pintura totalmente deteriorada, está oxidado, polo que 

constitúe un grave risco para a integridade dos usuarios. “O que pretendemos os socialistas é 

evitar un mal maior. Manter instalacións públicas coma este nun correcto estado é 

responsabilidade do concello e, por tanto, do seu alcalde. O Sr. Ramiro non pode seguir mirando 

para outro lado. Hai que pensar que se restaurou recentemente, pois fíxose co Plan E, polo que 

o se está en tal mal estado é porque o concello non está realizando o mantemento”, destaca 

Antonio de Dios. 

 

 

 

http://goog_1013234870/
http://goog_1013234870/
http://www.twitter.com/PsoeLugo
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A Oficina de Turismo, pechada dende o 13 de xuño 

A Oficina de Turismo é outro dos principais reclamos dos turistas na época estival, pois en 

2013, dende xullo a setembro, por estas instalacións pasaron unhas 5.000 persoas. Tendo en 

conta estes datos, os socialistas denuncian que o alcalde a manteña pechada dende o 13 de 

xuño porque non foi quen de cubrir a baixa laboral da traballadora. 

 

“Dende o mes pasado, en Meira, non temos Oficina de Turismo. Realmente, resulta intolerable 

que aínda non se buscase a alguén para substituír a esta empregada. Estamos dando unha 

imaxe penosa a toda a xente que nos visita durante a época estival. Cremos que o alcalde ten 

que exercer, dunha vez por todas, a súa responsabilidade. Está para solucionar os problemas, 

non para crealos. A solución non é poñer un cartel na porta da entrada como fixo o alcalde, 

indicando que para recibir algunha consulta, subir ao concello. O que ten que facer o Sr. Ramiro 

é buscar a unha persoa e manter o servizo que prestaba ata o mes pasado esta oficina”, 

conclúe o voceiro do PSOE. 
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