
 

o goberno do PP ven de dar o pistolctaw de saida;\$ obras no Parrote, un proxcdo aprob.1-
do co PSOE no gobemo que lc"anlarlÍ o centro da cidade coa in tención de soterrar o tráfico 
dende Alf~rel Provisional até 11 Solana, creando un tÍlnel de entro c3rTis. Adcmais, crearase 
ol1lro centro OOll1crcialn3 ciclade e un aparcadoiro privado. 

As obras rcalizánws Copasa e C¡vis Global. Copasa é unhu empresa ti cal se lIe denominou 
corno a "oollstrulora do 1)1'", tal e como informaba El Paíso 5 de xuño de 2007. Adernais está 
vinculada ti trama Gürtel e está a ser in\'estigada pola UDEF (Unidadc de Delincuencia Eco
nómica e Fiscal). Esta CmprCs,1 creceU:lO amparo da ~putación dos Baltar (Ourcnse). 

O prcsu¡>osto lotal das obras é de 50 rnillóns de e, dos que 1 8.593.~87 e xa estiÍn asignados. 
Adcmais, existe a ¡>?Sibilidadc de abrir dúas fases máis, que elevanan o custe total a máis de 
80 millóns de C. Este coste non está xlIstificado pam IInha obra destas dimensiÓns. 

Os cartosadicados a esta obra provenen do Conccllo da Coruna, da Autoridadc Portuaria, da 
Xunta e de Fomento. lsto non fai máis que complicar un entramado no que os impostos non 
só dos e das veciñasconlñcsas, senón quetamén dos edas do resto do pais edo I~t¡ldo están 
a ser malgustados cn obras inneccs,1rias c caros. Mcntrt'S sufrimos o desmnntclamcnto dos 
equipamentos sociais nos barrios, o Conecllo ten a pouea vergona de malgastar millóns de 
euros en obras irracionais. 

Por todo isto, a vecinanza da Coruna e diversos colectivos políticos e sociais OPONItMONOS 
As OBRAS DO PARROTE por considerar que: 

1. It un gasto desmesurado que non vai supoñer ullha mellora na cualidade de vida da veci
ñanza. A rcdución de tnlfico será nula, polS o proxecto illcorpora clemelltos (tune! de entro 
carrís

t 
aparcadoiro, centro comercial ... ) que máis bcn o aumentarán. Ademais, son outras as 

medidas diríxidas a reducir o tnlfico: aparcadoiros disuasorios, carril bus, ferrocarril de 
proximidadc ... Este proxecto non é máis que a continuación do despilfarro urbanistico do 
PPSOE (Millenium, ascensor do MI. De San Pedro, escaleiros mecánicas de San Agustin, 
Tranvía ... ) e da nefasta política de centros comerciais, que xa sobran na cidade. 

2. A veciñan1.a demanda ontros scrvizos moito milis necesarios que son negados e mesillo 
reducidos. Asi, o presuposto de servizos sociais é de sO 600.000 C, prodúcese o peche de 
centros educativos (como o Paseo das Pontcs), Sanidade? .. Mentrt'S os barrios obreiros son 
dest.'oidados polo PP empréndense obras innecesarias para I'Cvalorizar as "zonas nobles' da 
cidadc. 

3. Non podernos pemlitir que a corl'\lpción continúe a beneficiar a empresas privadas con 
cartos públicos. Os vínculos PP-COPASA constatan o despilfarro dos fondos públicos. a des
viación cara empresas *amigas' e o gOberno dirixido aos intereses dos grandes capitais, a 
costa da veciñanza_ 

Por todo esto, convocamos a toda la población de A Coruña e arrlodores a posicionarse en 
(.:on tra desta obrd e a participllr nas a~rnbl eas e nas acci6ns a pé de nía para tentar de para
li rer este no\'o disparate do Concello. 


