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O PSOE de Vilalba, alertado polos veciños de Corvelle, pedirá 

ao alcalde que acometa o arranxo de varias pistas deste parroquia 
 

Os socialistas decidiron levar este asunto ao Pleno porque “cansos de que o concello non lles 

dea unha resposta positiva á petición do arranxo das vías, os veciños dirixíronse a nós para 

amosarnos a súa preocupación. Nós démoslles a nosa palabra e así o faremos. Instaremos ao 

Sr. Criado que cumpra coa súa obrigan”, subliñan  

 

Como puntos críticos na comunicación da parroquia, e que se inclúen nas demandas do Grupo 

do PSOE, destacan os accesos a Cristo de Martiñán, a Croas, Campelos e Bouzas 

 

VILALBA, 29 DE OUTUBRO DE 2014.- O grupo municipal do PSOE de Vilalba pedirá ao 

Goberno local, no vindeiro Pleno, que acometa con carácter urxente o arranxo de varias pistas 

da parroquia de Corvelle, debido ao algo grao de deterioro e ao forte risco que supón para os 

usuarios circular por elas. Neste senso, os socialistas subliñan que decidiron levar este asunto 

para que sexa debatido na próxima comisión porque “cansos de que o concello non lles dea 

unha resposta positiva á petición do arranxo das vías, os veciños dirixíronse a nós para 

amosarnos a súa preocupación polo estado das vías da parroquia. Nós démoslles a nosa palabra 

e así o faremos. Instaremos ao alcalde que cumpra coa súa obriga, pois o arranxo das vías de 

titularidade municipal é responsabilidade exclusiva da entidade local”.  

 

Puntos críticos 

Como puntos críticos na comunicación da parroquia, non só polas fochancas -algunhas delas xa 

convertidas en verdadeiros socavóns-, os socialistas solicitarán a mellora dos accesos ao barrio 

do Cristo de Martiñán, nas inmediacións do túnel que enlaza coa autovía A-8; da pista do lugar 

das Croas, onde xa os veciños tiveron que rebachear con coios parte do vial, pois o seu estado 

era intransitable; do treito entre a casa de Torres e a casa de Barral, no barrio dos Campelos; e 

das marxes da ponte do Esperón de Bouzas, pois, neste caso, un profundo socavón, mal 

sinalizado, constitúe un perigo constante para as persoas e para os vehículos que transitan por 

ela. Asemade, e co fin de garantir a seguridade dos usuarios, tamén demandarán a colocación 

de varandas en ambas as dúas marxe da pasarela. 
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