Xornada da Enseada de San Simón e a súa evolución
no tempo (como disfrazar un acto electoral)
O primeiro que temos que dicir é que o acto, tal e como o publicitou o Concello, non
ten nada que ver co acto que presenciamos os que estivemos alí.
O acto basicamente foi a presentación dun estudo que encargou Portos de Galicia para
determinar a causa da perda de area da Praia de Cesantes, e se a solución sería o
prometido peirao pilotado.
A presentación foi levada a cabo por un enxeñeiro de camiños da empresa contratada
para a elaboración do estudo, contando coa presencia da xeóloga contratada polo
Concello para analizar os posibles efectos da obra-desfeita do muro da praia.
A xeóloga é quen nos facilitou a información máis relevante. AER preguntou:
- Por que se acumulou primeiro a terra enriba da area, e non se levou a terra firme, e
logo se achantaron eses montóns na mesma praia en contra do que dita o sentido
común, xa que ela mesma sinalou que o 20% do material era arxila e non area?
Lembrade que na prensa o PP repetiu que a xeóloga dixera que iso era area.
O primeiro que sinalou é que a ela contratárona cando se atoparon co problema.
Pero ¿non dicía o PP que non había ningún problema?
Dixo que se amontoara a terra para protexer as máquinas mentres facían as obras por
causas do tempo. Afirmou que se retiraran 36 camións de terra do areal (para facer
esta afirmación tivo que consultarllo ao alcalde). Que o problema unha vez analizado
pareceulle máis complicado do que cría nun principio, e que concluíu que era mellor
achantar os montóns para que así as forzas das mareas arrastraran menos material.
Que agora, visto o resultado, recomendou retirar todo o material procedente das
obras que se achantou enriba do areal.
A nosa conclusión e a seguinte:
O Concello contratou a esta técnica unha vez vista a desfeita que se estaba a producir
polo xeito de facer esta obra, para intentar lavarse a cara e poñer un parche ao
problema que crearon. Sospeitando isto, pedimos hai un mes o contrato por rexistro, e
como ven sendo habitual, seguimos agardando a resposta; pero grazas ao acto
“paripé”, xa o temos.
A técnica, unha vez analizado o problema (análise que pedimos por rexistro e tamén
seguimos esperando) creado pola barreira de terra que utilizaron para poder facer as
obras dentro de prazo, decidiu implementar unha primeira medida preventiva, que foi
achantar os montóns; e visto que esta medida non obtivo os resultados esperados
recomendou retirar o material achantado.

En AER non entendemos porque non se fixeron uns estudos previos antes da
realización desta obra.
Tamén sinalar que se o equipo de goberno sabía que se ía a realizar este estudo sobre
as causas da perda da area, consideramos que sería máis acaído esperar á súa
finalización antes de levar a cabo ningunha obra no entorno da praia.
Os nosos gobernantes do PP prefiren gañar un puñado de votos con obras que facer as
cousas ben; esta é a súa Redondela con maiúsculas.
Esta acto foi puramente electoralista, intentando amosar a súa preocupación
“medioambiental” para calar as voces críticas e lavar a súa imaxe de cara o pobo;
disfrazando a presentación deste estudo como unhas “Xornadas sobre a Enseada”.
Xa que viñeron explicar as actuacións, como se publicitou na prensa local, ¿por que
non dispoñemos en Redondela dos informes de impacto medio ambiental para a obra
do muro?
E xa que viñeron a explicar actuacións, por que non convidaron tamén a algún técnico
de Costas, saen un momentiño fóra e explican como autorizaron unha vivenda pegada
ao mar cun informe en contra da APLU?
Por que non explicaron como o Concello de Redondela autoriza vados nunha zona (ese
paseo onde se fixo o muro) onde a lei de Costas prohibe que sexa de circulación agás
en casos excepcionais de mantemento, salvamento, etc?
O PP aposta pola política de propaganda como a bandeira azul. ¿Que máis se fixo en
Redondela? Obras ilegais e un muro mal feito cos cartos do Concello cando había
compromiso de facelo cos cartos de Costas.

