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Actualmente en Redondela, igual que en numerosas localidades de toda Galiza, atopámonos 
nunha situación delicada en canto ao subministro de auga potable á poboación, con 
importantes restricións e limitación en diferentes parroquias. Diversas Comunidades de Augas 
están reducindo o volume a consumir por comuneiro e nalgúns casos atópanse mesmo na 
situación de cese de subministro.  

Con motivo desta situación, o actual Concelleiro de Medio Ambiente foi entrevistado en medios 
de comunicación para informar sobre a situación en Redondela, chamando a atención 
algunhas das declaracións ata agora non desmentidas:  
La Voz de Galicia do 25/08/2017  

Fuentes de la alcaldía de Redondela pusieron de relieve que los problemas de suministro solo 
afectan a casas que reciben agua de traídas particulares y que no se trata de un problema 
general de toda la parroquia. Las viviendas conectadas a la red general del municipio reciben 
agua en perfectas condiciones. «Yo vivo en Quintela y no tengo problemas», señala Susana 
Cabaleiro.  

El teniente de alcalde puso de relieve que los problema de suministro se dan en traídas 
particulares que se construyeron para no tener que pagar el recibo y que no tienen los 
sistemas de bombeo adecuados para garantizar el suministro en caso de bajada del nivel 
freático. En Redondela existen al menos una docena de sistemas particulares en diferentes 
barrios rurales. 

La Voz de Galicia do 26/08/2017  

En todo el municipio hay millares de personas que no están enganchadas a la red general de 
abastecimiento. En su día diferentes grupos de casas se construyeron las tuberías de suministro 
explotando acuíferos y manantiales situados en sus parroquias. «Les salía más barato y hasta 
ahora nunca han tenido ningún problema porque siempre había agua», relata el teniente de 
alcalde, Miguel Ángel Álvarez.  

La Voz de Galicia do 30/08/2017  

El teniente de alcalde, Miguel Angel Álvarez, señala que están pendientes de una reunión con 
las comunidades de aguas de las diferentes parroquias. Álvarez hace un llamamiento a la 
responsabilidad porque sostiene que en muchos sitios del rural se está gastando el agua 
alegremente porque «el precio que pagan por ella es muy bajo».  

Como veciños que somos, algúns de nós mesmo membros de Comunidades de Augas, dende 
AER queremos informar que: 

- Os comuneiros construímos as traídas porque daquela non existía ese servizo no rural e se a 
administración local non era quen de solucionar as necesidades da veciñanza, a veciñanza 



organizábase para autoxestionar os recursos e ter acceso a un servizo básico como a auga 
potable. 

- Os comuneiros pagamos anualmente o noso recibo para o mantemento das nosas traídas. 
Ademais establécese unha cota de enganche que tamén temos que aboar no momento de 
solicitar a alta. 

- Os comuneiros en moitos lugares gastamos o noso tempo, que obviamente ten o seu valor 
aínda que parece que para algúns non sexa así, realizando coas nosas mans limpezas dos 
depósitos, das captacións, realizando pequenos arranxos, etc. Ademais, no momento da 
construción da traída, os comuneiros fundadores traballaban arreo facendo eles mesmos os 
depósitos, a instalación das tubaxes, picando a pedra para poder instalar as canalizacións, todo 
isto no seu escaso tempo libre as tardiñas e nas fin de semanas. 

- Os comuneiros organízanse de tal xeito que existe unha xunta rectora que xestiona as traídas, 
normalmente rotativa polo que tódolos veciños comuneiros/as van ao longo do tempo 
asumindo esa responsabilidade. Responsabilidade, por certo, sen ningún tipo de remuneración 
económica. 

- A afirmación de que a constitución dunha comunidade de augas parroquial para 
autoxestionar o recurso hídrico sae máis barato que engancharse á rede xeral de 
abastecemento privatizada é unha falacia. Daquela na maioría das parroquias non existía 
acceso á susodita rede municipal de abastecemento nin se lle esperaba, e que sexa máis barato 
non está amparado en ningún estudo minimamente rigoroso que puidese ter consultado. 

- No rural non se gasta auga alegremente porque o prezo sexa moi baixo. No rural sabemos o 
que custa a auga e dáselle exactamente o mesmo uso que se lle dá na zona urbana, coa 
excepción que non baldeamos as rúas. No rural cando se observa que hai escaseza de auga 
establécese de xeito sensato unha limitación mensual por vivenda, que é debidamente 
controlada. Os comuneiros de xeito sensato limitan ou cesan os usos secundarios para así 
poder manter o subministro. 

Así pois, dende AER rogamos que corrixa publicamente estas desafortunadas declaracións ou, 
no caso de que non fosen tales senón unha interpretación do medio de comunicación, que o 
faga constar publicamente. Do mesmo xeito, rogamos que o Concello actúe coa máxima 
celeridade posible en conivencia coas comunidades de augas para poñer á súa disposición os 
recursos e medidas oportunas para axudas aos miles de veciños comuneiros que están 
chegando a situacións críticas en canto o subministro de auga potable.” 
 
 
 O sr. Álvarez Ballesteros sinala que das conversacións mantidas cos medios de 

comunicación se fan resumes que non son de todo certos. É coñecedor tamén da 
problemática das comunidades de auga e falou con varias delas sobre o asunto. Haberá 
apoio dende o concello. 

O alcade intervén para manifestar que bota en falta o apoio da Deputación.  

 


