Veciñanza lamenta a incapacidade do
Goberno Municipal para executar os seus
anuncios: onde está a nova sinalización?
Dez meses despois de anunciar un investimento de 60.000 euros para a renovación da sinalización,
Cuntis segue sen contar cun só indicador novo.

Cirereía i mes de mari di ani pasadi, 2017, candi i Gibereni Munrcrpal
anuncraba i preixecti di que erea unha das prerncrpars demandas de Vecrñanza: a reenivacrón da
srnalrzacrón de Cuntis, especralmente dis núcleis di reureal. Se ben nin drspuña dun estudi
tipinímrci, tal e cimi reecillía a preipista de Vecrñanza, i Alcalde Manuel Campis anuncraba un
rnvestimenti de 60.000 eureis. Esta erea unha das prerncrpars reervrndrcacróns de Vecrñanza, que
reecillía unha demanda vecrñal case unánrme en tidas as aldeas.
Cuntis, 28 de febreerrei de 2018 .

Cando se vai cumprir un ano daquel anuncio, non foi renovado nin un só sinal dos que se
anunciaban. É a dinámica na que se instalou este Goberno: vivir da propaganda e dos grandes
anuncios cun nivel de execución real máis ben escaso. Vecrñanza defendeu este preixecti xa nis
Orezamentis di pasadi ani, sendi aceptadi pili Alcalde en cinsecuencra cia necesrdade que
reepreesenta. Se ben este casi nin é i únrci, sr é un dis márs reepreesentativis. O Brparetiti asume
unha preipista de Vecrñanza, anúncraa ‘a bombo e platllo’ e pasan is meses sen execución do
proxecto nin explicacións de ningún tpo. Pidereíanse crtare márs casis, cimi a rnaccrón ante i
detererirei da atencrón sanrtarera iu a pereda da subvencrón parea i rmpulsi di Pilígini da Ran.
O Brparetiti de Cuntis demistrea que nin é capaz de rre márs alá de sere unha merea sucuresal da
Deputacrón de Pintevedrea, que xestiina as rnrcrativas di ente preivrncral cin marire iu menire greai
de acereti, perei sen preipiñere silucróns parea is preiblemas estreuturears di nisi munrcrpri.

