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Nota de prensa 
 

O PP de As Nogais bota á única administrativa e a psicóloga 
do Concello, “que facían unha labor social imprescindible” 

 
Os socialistas esixen explicacións ao alcalde por prescindir de dúas traballadoras 
que “axudaban aos veciños e ás familias con máis problemas” no municipio 

   
O PSdeG de As Nogais denuncia que o goberno local vén de prescindir da única 
administrativa e da psicóloga municipal, que levaban 25 e 8 anos traballando no Concello, 
respectivamente, e facían “unha labor social imprescindible”. A voceira socialista, Fe Álvarez, 
lamenta que “As Nogais, que presumía de ser un Concello exemplar nos servizos aos 
veciños, estea a perder agora co PP todo o avanzado nos últimos anos”. 
 
A socialista pon en valor a labor da administrativa, do persoal laboral fixo, “que levaba 25 
anos no concello, axudaba aos veciños e veciñas e os asesoraba en calquera dúbida con 
temas laborais, fiscais e administrativos, realizando un servizo imprescindible para o pobo”, e 
á que “nos últimos anos foron retirándolle responsabilidades e apartándoa poñéndoa nunha 
situación insostible ata que decidiron botala”. Ademais, destaca o traballo da psicóloga, que 
“axudaba ás familias máis desestruturadas e con problemas máis severos, que agora quedan 
sen este servizo”, e pregúntase “se é que o fan porque cren que esa xente non dá 
suficientes votos”. 
 
Álvarez lamenta “o declive do municipio nos últimos tempos”, ao que “lle están a quitar 
todos os servizos para os veciños e veciñas, sen ter en conta o grave problema do 
envellecemento e o despoboamento na zona, que se agrava con estas decisións inxustas” 
para a poboación. “O PP terá que explicar por que hai cartos para outros proxectos que 
custan miles de euros mentres deixa de lado á xente que máis o necesita”. 
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