
Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
LUGO 

 

1 

 

Nota de prensa 
 

O PSdeG de Paradela lamenta que “a acta plenaria non recolla 
os insultos que despois si reproduce un panfleto do PP” 

 
Os socialistas votaron en contra da aprobación da acta do anterior pleno por 
“obviar as alusións persoais e descalificacións” do alcalde a pesar da súa petición 
expresa, “e que en cambio, si reproduce un panfleto do PP enviado aos veciños” 
 
A voceira socialista critica que o alcalde defenda a mestura no colexio de alumnos 
de ata tres niveis distintos na mesma aula: “Que lles explique aos pais e aos 
profesores os beneficios que el di que ten isto para a calidade educativa” 
 
O PSdeG de Paradela votou hoxe en contra da aprobación da acta do último pleno municipal, 
despois de que esta non recollese e obviase “os insultos, as alusións persoais e as 
descalificacións” do alcalde contra a voceira socialista, Sonsoles López Izqueirdo, a pesar da 
petición expresa do partido. “Non podemos tolerar que un alcalde actúe como lle vén en 
gaña e desprece deste xeito as regras democráticas”, censura López Izquierdo, que incide en 
que eses insultos no pleno municipal “si son recollidos despois nun panfleto do PP que foi 
enviado a todos os veciños e veciñas”. 
 
A voceira socialista lamenta asimesmo a “prepotencia” do rexedor local, que hoxe mesmo 
admitiu no pleno que el mesmo pagou o panfleto “pero que podería telo pagado o Concello 
sen problema”, unha actitude “que amosa un despotismo lamentable e sen límites”. 
 
Escola municipal 
O PSdeG presentou no pleno unha moción contra a unificación de alumnos de distintos niveis 
na escola municipal, que o PP rexeitou. A voceira socialista amosa a súa “sorpresa” polos 
argumentos do alcalde, que ve “beneficioso” que rapaces de ata tres niveis distintos estean 
atendidos na mesma clase. “Ante esta posición de xustificar o inxustificable non sabemos nin 
que dicir, que lles explique el mesmo aos pais e aos profesores os beneficios que el di que 
ten isto para a calidade educativa”, afirma López Izquierdo.  
 
Os socialistas tamén preguntaron pola propiedade da parcela e a antiga escola de Pol, 
despois de que non haxa noticias do prometido centro social na zona. “Parece que esta 
promesa só interesaba en campaña, agora xa se esqueceron dela ata as vindeiras eleccións”, 
reprocha a voceira do PSdeG. 
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