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Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2020

D. Fernando Suárez Barcia
Alcalde do Concello de Ribadeo

Praza de España, 1
27700 Ribadeo

Estimado Alcalde:

Agradezo o seu escrito no que me fai chegar a solicitude do
Concello de Ribadeo para que, desde a Xunta de Galicia, se dea
traslado ao Gobernó de España da petición de permitir a mobilidade
entre os vecinos do seu Concello e os do Occidente de Asturias.

Coincido con vostede na necesidade de ir recuperando
paulatinamente a actividade e a mobilidade das persoas así como
en que esa recuperación ten especial incidencia naqueles concellos
situados nos límites entre provincias ou con outras comunidades
autónomas.

Nese sentido, infórmolle que na Conferencia de Presidentes do
pasado domingo tiven ocasión de trasladarlle a súa ¡nquedanza ao
Presidente do Gobernó. Pola súa banda, o Presidente do

Principado tamén valorou que sería interesante falar desa
posibilidade conforme se vaian levantando as limitacións e tanto
Galicia e Asturias vaian pasando á Fase III.

Como sabe, Galicia leva varias semanas solicitando que se
autoricen os desprazamentos entre as catro provincias galegas,
pero entendemos que a mobilidade que vostede propon tamén se
podería abordar de xeito sucesivo ou mesmo simultáneo, por
suposto se as dúas comunidades seguen como ata agora na
mesma situación epidemiolóxica.
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Agardo que o Gobernó de España se pronuncie ao respecto destas
solicitudes que considero xustas. Sei que é algo clave para que
moitos concellos galegos e asturianos poidan volver á normalidade
e recuperar a actividade e os empregos perdidos durante estes
meses de estado de alarma coa liberdade de movementos
restrinxida.

A nosa vontade, no momento en que se poida, sempre será a de
facilitar esa mobilidade, para que as relacións de Ribadeo eos
municipios vecinos volva ser produtiva e e riquecedora como viña
sendo ata que chegou a pandemia.

Reciba un cordial saúdo,
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