ADEGA pide que se elimine a Ronda Oeste da planificación viaria de Lugo por innecesaria, cara e impacta

Lugo, 18 de febreiro de 2013. A Xunta, através da Axencia Galega de Infraestruturas da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, vén de facer público o documento
de inicio do
Plano Sectorial da Rede Viaria de Lugo e a súa
influencia, para a recollida de achegas por parte da sociedade. ADEGA diríxese á consellería
para destacar a necesidade da
avaliación da alternativa cero
do planeamento, así como para sinalar a innecesaria construción da Ronda Oexte exterior, ou
da extensión da Ronda Leste, entre outras vías. ADEGA considera pouco reais e sostíbeis as
previsións deste documento. En plena crise, imos seguir desbaldindo cartos públicos en
infraestruturas duplicadas, caras e ihnecesarias?

ADEGA considera que a Ronda Exterior Oeste e os seus enlaces, dende O Ceao até a autovía
de S antiago – Lugo, cruzando pola beira oeste do Río Miño, é unha infraestrutura carente de
sentido ante a existencia da A-6. A distancia que percorre e o tempo de percorrido desta nova
variante é semellante á distancia e ao tempo utilizado no tramo que se percorre pola A-6 máis
a distancia ao enlace coa nova autovía. Ademais, a A-6 xa ten capacidade suficiente para
asimilar, non só o tránsito de Lugo capital, senón tamén o da parte do Norte de Galiza.

Por outro lado aínda segue en funcionamento a estrada vella de Santiago que, se así se
dispuxese, podería ser mellorada para o acceso á cidade. Pero é que ademais preténdese
levar a cabo o desdobramento da N-VI o que suporá un novo aumento da capacidade de
tránsito desta vía de comunicación. Polo que, do mesmo xeito, tamén carece de sentido a
prolongación da LU- 234 do Ceao cara esta circunvalación.

A afectación ambiental da Ronda Oeste é enorme e inxustificada ao invadir toda a zona rural
da marxe dereita do río Miño nas proximidades da cidade (segundo o PEPRIM, o plano
estratéxico da cidade e o propio PXOM indícase que as autovías son os entes máis agresivos
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co entorno rural e natural) e ao ocupar zonas de protección de todo tipo nas que se inclúe a do
río Miño. Así mesmo, na actualización da AXENDA 21 local do concello de Lugo, onde se
especifican cales son os criterios para a conservación do entorno e da calidade de vida das
persoas, non aparece ningunha mención asociada á esta nova autovía.

O Plano Sectorial da rede viaria de Lugo tamén propón a conexión da Ponte Nova sobre o río
Miño coa A-54, a cal iría conectada a súa vez coa Rolda ou autovía Oeste da que falamos.
Unha infraestrutura que novamente non obedece a ningún criterio realista para a súa
construción e que obvia a existencia da estrada vella de Santiago (á que se lle exclúe calquera
funcionalidade) e que entra pola Avenida das Américas ao mesmo centro de Lugo.

Outro caso paradigmático é a previsión da construción da continuación da Rolda Leste LU-021
para dar servizo ao HULA. Preténdese unha vez máis crear unha infraestrutura que non aporta
nada novo á cidade e que discorre paralela á A6, autoestrada que xa utilizan os usuarios da
provincia para chegar ao HULA. Sen embargo o impacto no espazo natural do entorno do río
Rato é enorme, afectando ás derradeiras masas boscosas nas proximidades da cidade,
eliminando definitivamente o chamado Cinto Verde do que Lugo quixera dispoñer, segundo se
reflicte na actualización da Axenda 21 local.

Faise necesario un estudo das necesidade reais de comunicación viaria da cidade de Lugo e
do seu entorno rural para axeitalas a un Plan Sectorial realista, austero, favorecedor dun medio
rural vivo, respectuoso co entorno, e que non supoña unha ferramenta para outros intereses
que, como os urbanísticos, levaron á sociedade actual a un punto crítico de inxustiza e crise
social.

As estradas e autovías están a servir como punta de lanza para que promotores e construtores
da man das institucións se lancen á conquista de novos mercados sen ter en conta (como ten
amosado esta crise económica, social e mesmo ética ademais de ambiental e como veu
denunciando ADEGA dende hai anos) ningún outro tipo de criterio que non sexa o do beneficio
económico inmediato empresarial.
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