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Beiras critica que As Pontes non poida rentabilizar o

rendimento do seu complexo mineiro pola falla de

infraestructuras

O Portavoz Nacional do BNG, Xosé Manuel Beiras, afirmou hoxe en As Pontes que a
mellora das infraestructuras segue a ser a grande asignatura pendente da zona, que
non pode rentabilizar o rendimento do seu complexo mineiro ao non contar coas redes
necesárias.

Tras reunir-se con representantes da corporación municipal, Beiras lembrou en rolda
de prensa cómo a clave do desenvolvemento das Pontes estivo na central e na mina e
cómo gracias á presión política do BNG, dos veciños e dos sindicatos, conseguiu-se que
Galiza fora incluida no mapa das comarcas mineiras.

O líder nacionalista reclamou, non obstante, que se respete o acordado no Plan de
investimentos para a zona e se acheguen os millóns que aínda non se gastaron, pois –
segundo os seus datos- dos 44.000 millóns que lle correspondían ás Pontes e a
Cerceda, a primeira localidade só recibiu 4.000 e a segunda nin unha peseta.

En canto á planta de gas afirmou que debe estar localizada na comarca de Ferrolterra,
para garantir e favorecer os ciclos combinados de producción eléctrica por medio de
gas, e saudou con confianza o acordo polo que Reganosa vai ampliar o capital con
grupos de empresas “porque isto vai facer máis viable o proxecto da planta”.

A xornada concluiu cun encontro co comité de empresa de Endesa e con
representantes da dirección, cos que coincidiu en que é fundamental que se produza
un proceso paulatino de sustitución do combustrible que vén da mina, os lignitos
pardos, por carbón de importación –o que dende o punto de vista  medio ambiental
tamén é mellor- acompasado á própria duración do xacemento de lignito, combinando
os dous combustibeis, de xeito que o proceso de sustitución coincida co esgotamento
do xacemento.

As Pontes, 15 de marzo de 2001

Un saudo
Gabinete de Prensa


