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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Lugo lamenta os “desastrosos” datos do 
paro na provincia e a “perda de credibilidade” de Feijóo 

 
“O señor Feijóo ten que concienciarse de que Galicia ten moitos problemas, e que 
este é o máis grave de todos”, afirma o secretario de organización e deputado 
Carlos González Santín, que destaca que o presidente da Xunta “quixo facerlle 
crer á xente durante meses que Galicia estaba mellor que o resto de España pero 
xa se lle esgotou o discurso, porque os datos din que está cada vez peor” 

 
O PSdeG-PSOE de Lugo lamenta os “desastrosos” datos do paro coñecidos hoxe en Galicia e 
en concreto na provincia de Lugo, que constatan a “perda de credibilidade” de Feijóo. O mes 
de xaneiro acabou con 29.295 persoas desempregadas en Lugo, 1.356 parados máis que no 
mes anterior. Isto é un aumento do 4,85%, moito maior que a suba en Galicia (4,31%) e 
case o dobre que no resto de España (2,72%). “Non podemos seguir así, as cousas non 
funcionan e estamos moito peor que no resto de comunidades, e xa non digamos na nosa 
provincia”, afirma o secretario de organización e deputado autonómico Carlos González 
Santín. “O señor Feijóo ten que concienciarse de que Galicia ten moitos problemas, e que 
este é o máis grave de todos”, destaca. 
 
A “perda de credibilidade” do presidente da Xunta é evidente, di González Santín, porque 
“quixo facerlle crer á xente durante meses que Galicia estaba mellor que o resto de España 
porque fixera antes os deberes, pero xa se lle esgotou o discurso, porque os datos falan e 
din que está cada vez peor”, argumenta. O socialista incide en que “as políticas da Xunta 
están a dar resultados nefastos” e critica que “obviamente os recortes en promoción de 
emprego, con 401 millóns de euros menos de investimento con respecto a 2009, e cunha 
rebaixa de 137 millóns, un 40,4 % menos, en relación ao ano pasado, cando asistimos ao 
maior volume de paro en Galicia” non poden “traer como consecuencia bos resultados”. 
 
Especial gravidade nas mulleres 
González Santín resaltou a “especial gravidade do aumento do paro no caso das mulleres”, 
que no caso de Lugo subiu un 6,51% no último mes, polo 2,87% nos homes (922 mulleres e 
434 homes, respectivamente), o que constata “un inaceptable retroceso e un aumento das 
desigualdades”. Tamén pediu un esforzo para a inserción dos máis novos no mercado 
laboral. Na provincia, entre os menores de 25 anos, o desemprego aumentou nun 3,08% só 
no último mes, coa connotación que isto ten “en Galicia e sobre todo en Lugo, cunha 
poboación en alerta vermella por un envellecemento insostible”. 
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