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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Lugo apoiará unha iniciativa lexislativa 
popular para esixir a Hemodinámica no HULA 

 
Os socialistas mantiveron unha reunión cos veciños na que lles informaron de que 
enmendarán os Orzamentos da Xunta de 2013 para que inclúan unha partida para 
as unidades de Hemodinámica, Radioterapia e Medicina Nuclear. “Ou o meten nos 
orzamentos deste ano, ou como mínimo ata 2015 non teremos estes servizos”, 
explicaron. 
 
O PSdeG apoiará a recollida de sinaturas e súmase ademais ás reclamacións dos 
veciños e apoia a súa manifestación, convocada para o 20 de xaneiro diante do 
Pazo de Feiras, onde se celebrará o congreso do Partido Popular de Galicia 

 
O PSdeG-PSOE de Lugo mantivo unha reunión esta tarde con veciños e representantes de 
asociacións veciñais na que os socialistas anunciaron que enmendarán os Orzamentos da 
Xunta 2013 e ademais darán o seu apoio para iniciar os trámites dunha iniciativa lexislativa 
popular que chegue ao Parlamento para esixir os servizos de Hemodinámica, Radioterapia a 
Medicina Nuclear no HULA, e para a que fan falta 15.000 sinaturas. O secretario de 
organización do PSdeG en Lugo e deputado provincial, Juan Carlos González Santín, pediu “a 
colaboración de todas as asociacións e partidos” nunha iniciativa “que ten que ser de todos e 
cunha representación plural”. 
 
Os socialistas informaron aos veciños da enmenda que introducirán nos Orzamentos de 
2013, co obxectivo de que o Goberno galego introduza unha partida para a dotación das 
unidades sanitarias, que neste momento non consta nos presupostos presentados pola 
Xunta. “É moi importante conseguir que esta partida sexa engadida agora, porque ou o 
meten nos orzamentos deste ano, ou como mínimo, aínda que fose incluída nos do ano que 
vén, en dous anos máis, ata 2015, non teremos estes servizos, tendo en conta a tramitación 
das obras”, explicaron os socialistas. O PSdeG está pendente agora da resposta das 
asociacións  e do resto de partidos para iniciar os trámites da ILP. 
 
O PSdeG súmase ás reclamacións dos veciños e apoia tamén a súa manifestación, 
convocada para o 20 de xaneiro diante do Pazo de Feiras, onde se celebrará o congreso do 
Partido Popular de Galicia. Ademais, os socialistas lembran que xa veñen de rexistrar 
mocións en todos os concellos da provincia -rexeitadas polo PP nalgúns dos municipios o co 
seu voto a favor noutros casos- e varias iniciativas no Parlamento galego que aínda están 
pendentes de ser debatidas. 
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