
Excmo Sr.D.  José Tomé Roca 
Presidente da Deputación Provincial de Lugo
Rúa San Marcos, 8, 27001´Lugo

     Como derivación das reiteradas, infructuosas e incumplidas promesas resulta 
das  varias  e  distintas  dilixencias  e  reunións  con  esta  administración:  nunha 
primeira solicitude, entre un grupo absolutamente representativo dos intereses da 
zona co xefe de protocolo da Excma Deputación de Lugo; nunha segunda, entre a 
xunta  directiva  dunha  das  asociacións  a  continuación  referidas  e  o  Excmo 
Presidente  da  Deputación  de  Lugo  Sr.  José  Tomé  Roca  e,  como  derradeira 
solicitude a presente na que os asinantes, cidadáns do Concello de Carballedo, 
residentes  nas  distintas  parroquias  que  forman  o  mesmo  (San  Salvador,  San 
Román de Campos, Temes, Oleiros, Vilaquinte ...) as asociacións “Aira de Bao“ de 
Bao, “San Miguel de Oleiros“ de Oleiros , “O Bubaiño” de Castro NIF – G 27 307 
784 ,”Veciños de Vilaquinte“ de Vilaquinte NIF G-27138205, “Sen Fronteiras“ os 
Peares, ”Capela Virxen do Rosario“ San Mamede, “Amigos do Románico“ da 
Comarca de Chantada  e demais  interesados, diríxense a vostede para chamar a 
atención  da  gran  indignación  derivada do  incumprimento  reiterado das  obrigas 
desta administración con respecto os anteriormente relacionados no que se refire a 
tres puntos que a continuación se EXPOÑEN :

     1 .- Obriga de mantemento e conservación das estradas provinciais:

            LU-P 1001 : A  Barrela - Os Peares por Castro
            LU-P 1002 : Castro - Cartelos 
            LU-P 1004 : A Barrela – Os Peares 
            LU-P 1010 : A Touza por presa de Os Peares a Granxa 

vías de comunicación, perigosamente descoidadas tanto en pavimentación como 
nas súas marxes (adxúntanse fotos)  nas que non se responde á obriga dunha 
acción dilixente que se asume e se presume correspondente, de xeito inherente, a 
esta administración. Non obstante,  aínda que non existe unha responsabilidade 
patrimonial demostrable  nacerá en breve, se a Deputación non responde a estas 
peticións  e actúa co  pertinente  e  debido celo,  se se  producen danos tanto  os 
habitantes  destas  parroquias  afectadas  polas  estradas  nomeadas  (coches 
particulares, furgonetas, traslados de pacientes, peóns...) e/ou visitantes e turistas, 
cada vez, máis interesados en coñecer a indubidable beleza do agora proposta 
como candidata a ser Patrimonio da  Humanidade A Ribeira Sacra .

     2 .- Autorización do catamarán no río Miño :

     Reactivando a ruta fluvial dende o encoro de Os Peares á illa de Maiorca que, 
con gran sentido común por parte da administración da época, creou, mellorando o 
servizo  de  catamaráns  na  Ribeira  Sacra.  A paralización  deste  recurso  turístico 
neste  tramo  resulta,  cando  menos,  desconcertante  e  indignante,  xa  que  se 
suspendeu  a súa viaxe, de xeito unilateral e sen ningún motivo obxectivo, a pesar 



do  dano  e  impacto  negativo  que  este  acto  supuxo  e  supón  ós  efectos  de 
desenvolver unha área en si en precario, mais sabendo que nesta ruta contase 
cunha profundidade do canle do río Miño suficiente para a sua navegación, con 
viñas  en  bancales,  islotes,  fervenzas  e,  como non,  con algunhas das mellores 
igrexas románicas da zona, como Santo Estevo de Chouzán, San Xoán da Cova 
ou Santo Estevo de Atán, sen esquecer a proximidade ó embarcadoiro do mosteiro 
de San Estevo no río Sil, reclamo por excelencia do turismo da zona e ateigado na 
tempada de verán .

     3 .- Conservación do embarcadoiro:

Non se pode deixar de subliñar de novo, a preguiza e o descoido por parte da 
administración, no exercicio das súas funcións e no cumprimento das súas obrigas, 
en  relación  ó  mantemento  do  peirao  que,  a  pesar  de  non  ser  usado  para  a 
finalidade ca que se proxectou, segue a ser usado por visitantes e veciños e, dado 
o mal estado en que se atopa en breve, de continuar a inacción da administración, 
van a xurdir  danos e/ou lesións que se presume responsabilidade directamente 
atribuible o titular da infraestrutura.

En base o exposto, SOLICITAN :

Que a súa Excelencia Presidente da Deputación de Lugo, atenda as tres peticións 
desenvolvidas  na  exposición  dispoñendo  que,  no  máis  curto  plazo  de  tempo 
posible,  se  tomen  as  accións  necesarias  para  a  súa  resolución  evitando  o 
empeoramento desta situación de calquera punto insostible . 

    En Oleiros, Carballedo, a 20 de Decembro 2020.


