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Os socialistas solicitan á Xunta que acometa “de xe ito inmediato” 
o dragado da dársenas portuarias de Foz, Ribadeo e Viveiro 

 
Así o anunciou o deputado autonómico José Ramón Val , acompañado dos candidatos dos 
dousprimeiros municipios, na visita realizada aopei rao ribadenseque, xunto coa de Viveiro, 
reclama con urxencia un dragado que permita recuper ar a súa operatividade, pois, hoxe en 
día, estes atópanse completamente condicionados pol o incremento de lodo e area 
 
“É lamentable ver que o Goberno galego vén de anunc iar investimentos para Burela e, sen 
embargo, mantén abandonadas estas instalacións que noutrora foron un potente dinamizador 
económico e de proxección turística para estas vila s. No canto de buscar unha solución 
acordada e consensuada, optan pola confrontación co as concesionarias. É preciso evitar 
situacións de risco para as embarcacións e mesmo ta mén para os propios usuarios”, 
destacaron 
 
As instalacións focenses tamén se atopan na mesma s ituación, pois presentan importantes 
problemas no acceso e interior das dársenas;o que p rovoca que as embarcacións queden 
totalmente en seco non só nas mareas vivas, senón t amén nas de coeficiente medio 
 
Adiantanque tamén pedirán á Xunta que garanta a est abilidade no funcionamento do 
Hospital, considerando que “o Partido Popular debe aclarar cales son os motivos de tantos 
trocos, pois isto non é un partido de fútbol porque  o que están en xogo son as persoas. Sen 
dúbida, esta é a Conselleira que conseguiu poñer en  pé de guerra á toda a provincia en 
contra”, subliñaron 
 
RIBADEO, 27 DE FEBREIRO DE 2015. -O deputados autonómico –José Ramón Val Alonso-, 
acompañado dos candidatos á alcaldía de Foz e Ribadeo –JaimeCancio e Roberto Ramos-, 
anunciou este venres que o Grupo Parlamentario Socialista pedirá no vindeiro Pleno da Cámara que 
a Xunta de Galicia acometa de xeito inmediato o dragado das dársenas portuarias destes tres 
municipios, co fin de garantir un calado mínimo aos seus usuarios, e proceda á colocación de novos 
pantaláns para aumentar o número de prazas de amarre e dar así servizo ao importante número de 
usuarios que están inscritos nas listaxes de agarda. 
 
Será a través das iniciativas quevén de rexistrar na Cámara galega e que consisten en varias 
Proposicións non de Lei e preguntas, coas que pretenden, sinalou Val Alonso, que “Portos de 
Galicia cumpra coa súa obriga, xa que non entendemos como se pode abandonar deste xeito unhas 
instalacións tan necesarias para o desenvolvemento turístico destes tres concellos da Mariña”. 
 
Precisamente, os socialistas visitaron hoxe a infraestrutura ribadense que, xunto coa de Viveiro, 
reclama con urxencia un dragado que permita recuperar a súa operatividade, pois, hoxe en día, 
estes atópanse completamente condicionados polo incremento de lodo e area. Tal é así que, 
nalgunhas zonas da dársena se pasou de 2,5 metros de calado a tan só 60 centímetros, ademais de 
existir un gran problema na propia bocana de acceso ao porto. 
 
Polo que respecta ás instalacións viveirenses, e logo de que as últimas mareas vivas deixasen 
practicamente en seco o porto, a situación é moi semellante. Precisamente, isto foi o desencadeante 
de que as embarcacións con orza se apoiasen no fondo, provocando momentos de tensión para os 
propietarios que tiveron que reforzar os cabos e temendo que algunha puidese escorar ou envorcar 
sobre un costado. 
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“É lamentable ver que o Goberno galego vén de anunciar que se están a estudar proxectos para 
Burela e, sen embargo, mantén abandonadas estas instalacións que noutrora foron un potente 
dinamizador económico e de proxección turística para estas vilas; o que indica claramente que non 
hai ningún investimento previsto”, afirmou Val.  
 
E é que “hai dous días se dicía que era competencia da concesionaria e onte que se está facendo 
este estudo. Son desculpas ante unha inactividade e unha inacción que non é de hoxe, senón dende 
que a Xunta de Galicia está en mans do Partido Popular. No canto de buscar unha solución 
acordada e consensuada, Portos ten optado pola confrontación coas dúas entidades 
concesionarias, poñendo enriba da mesa que os dragados entran dentro das responsabilidades 
destas entidades; algo moi opinable dado que as obrigas ás que están esixidas son exclusivamente 
os mantemento das instalacións, tal e como recoñeceron estes días dende a propia administración”. 
Por este motivo, engadiu, “consideramos que é preciso dar unha resposta para evitar situacións de 
risco para as embarcacións e mesmo tamén para os propios usuarios”. 
 
A este respecto, destacou que “non podemos esquecer que ademais Portos de Galicia está 
ingresando anualmente, en concepto de concesión, en Ribadeo unha cantidade moi importante que 
rondaos 400.000 euros e, en Viveiro, os 300.000. Por iso, cremos que estes cartos teñen que 
reverter necesariamente nunha mellora na prestación de servizos para os propios usuarios”.  
 
Na mesma liña, o candidato á alcaldía ribadense incidiu en que, “tendo en conta que este é un 
concello que vive do turismo, é importante que, por parte da Xunta, concretamente de Portos, se 
acometan estas actuacións, pois temos un dos peiraos co maior tráfico de mercadorías; o que supón 
unha fonte de riqueza moi importante”. 
 
Foz, “nunha situación lamentable” 
A infraestrutura de Foz, tal e como indicou Val, “atópase nun lamentable situación”. E é que aos 
notables problemas na canle de acceso ás dársenas, a pesares de ter feito dous dragados nos 
últimos tempos, únense as numerosas deficiencias dentro das mesmas, onde as embarcacións 
quedan totalmente en seco non só nas mareas vivas, senón tamén nas de coeficiente medio. 
 
Asimesmo, os usuarios de xeito individual e mesmo tamén o Club Náutico levan moito tempo 
reclamando melloras que, a día de hoxe, “aínda non tiveron unha resposta seria por parte da 
administración autonómica”. Proba disto, destaca o voceiro de Pesca na Cámara galega, é que “a 
única contestación que recibiron foron promesas, desculpas e aprazamentos, pois que se nos dixo 
cando se presentaron os Orzamentos que había unha partida, a realidade é que non existe 
ningunha con nome e apelidos”. 
 
“As enormes deficiencias fan que este porto non poida ser considerado como tal. Precísase calado 
nas dársenas e peiraos con prazas de amarre para dar servizo ao importante número de usuarios 
que agardan por elas”, insistiu Val. 
 
Neste caso, a cantidade que percibe a administración autonómica sitúase entre os 60 e os 70.000 
euros. Por este motivo, JaimeCancio cualificou a actitude do Goberno galego de “fraude aos 
veciños”. “Hai catros anos o PP presentouse cun proxecto onde montou unha caseta. 
Posteriormente, tróuxolles un dibujito e hoxe o que temos e nin tan sequera dragado. A política é a 
mesma, dragan cando está cheo e nas estradas bachean cando non hai máis remedio. O 
mantemento das instalacións para o Partido Popular non existe”, apuntou. 
 
“A Conselleira puxo en pé de guerra á toda a provin cia” 
Noutra orde de cousas, os socialistas, e logo dos últimos cambios producidos na xerencia do 
Hospital da Costa, tamén anunciaron que pedirán, no Parlamento de Galicia, que a Xunta de Galicia 
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garanta a estabilidade no seu funcionamento. Neste senso, consideran que “o Partido Popular debe 
aclarar cales son os motivos de tantos trocos, pois isto non é un partido de fútbol porque o que están 
en xogo son as persoas, somos os mariñanos”.“Sen dúbida, esta é a Conselleira do récords. En 
pouco tempo, conseguiu poñer en pé de guerra á toda a provincia. Aos lucenses dilles que non 
precisan Hemodinámica as 24 horas, na Mariña converteu o Hospital nun ambulatorio e, en 
Monforte, as queixas da xestión integrada tampouco cesan...”, denunciaron. 


