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A executiva do PSdeG en Foz reafirma a decisión unánime
de darlle aos veciños “unha alternativa de goberno”
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de Galicia

LUGO

“Podemos quedar de brazos cruzados vendo como o PP paraliza o concello ou
intentar gobernar Foz para os veciños; nós temos clara a nosa posición, que é
responsable e transparente, por iso o dicimos abertamente, e ademais é a que
cremos que debería ter calquer socialista”, afirma José Ramón Val
“Estamos dispostos a escoitar tamén as razóns dos compañeiros do grupo
municipal, como as de todos os militantes, por suposto”, asegura Val, que
engade: “Prefiro asumir a responsabilidade de non chegar a un acordo que
asumir a falta de responsabilidade de non telo intentado polo ben dos nosos
veciños e dun concello que vai costa abaixo”
A Executiva Local do PSdeG-PSOE de Foz reuniuse esta noite para analizar a situación de
goberno do concello e reafirmou por unanimidade a intención de iniciar contactos coas
outras forzas políticas para darlle “unha alternativa aos veciños ante o actual desgoberno do
PP”, que “ten totalmente paralizado un municipio que debería ser dos de maior vitalidade” da
zona. Asimemso, os membros da Executiva respaldan “ao cen por cen” as declaracións do
seu secretario xeral, José Ramón Val, que decidiu poñer sobre a mesa a posibilidade de
formar unha alternativa de goberno e fíxoo “dun xeito transparente e de cara aos veciños,
que son os que despois nos van pedir responsabilidades se non somos quen de darlles unha
resposta nun momento moi complicado”. Deste xeito, a Executiva confirma a decisión xa
tomada e consensuada con Val na reunión da pasada semana.
“Podemos quedar de brazos cruzados vendo como o PP paraliza o concello ou intentar
gobernar Foz para darlle unha alternativa aos veciños; nós temos clara a nosa posición, que
é responsable e transparente, e ademais é a que cremos que debería ter calquer socialista”,
destaca o secretario xeral do PSdeG en Foz, José Ramón Val, que se referiu ademais á
posición dalgúns compañeiros do grupo municipal. “O PSdeG en Foz é unha agrupación forte
cun número importante de afiliados e con vocación de goberno, pero por suposto estamos
dispostos a falar e escoitar tamén as razóns deses compañeiros, como de todos os
militantes”, asegura Val, que engade: “Prefiro asumir a responsabilidade de non chegar a un
acordo que asumir a falta de responsabilidade de non telo intentado polo ben dun concello
que vai costa abaixo”. O socialista lembra tamén que fixo pública a intención de manter
contactos con outros grupos unha vez anunciado que deixa a acta de concelleiro, “para que
ninguén poida dicir que isto é un desexo persoal de poder e quede claro que este é o único
xeito de que o PSdeG se responsabilice de verdade diante dos veciños que esperan unha
resposta á súa situación”.
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