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Os socialistas lucenses inician en Vilalba as mobilizacións a favor  

da xustiza de proximidade co mantemento dos Partidos Xudiciais 
 

A Executiva Provincial mantivo unha xuntanza cos militantes da comarca para analizar as 

consecuencias da eliminación das demarcacións  

 

A prontitude nas actuacións pon de manifesto a importancia dada polo PSOE á tutela xudicial 

efectiva da cidadanía 

 

Os socialistas analizaron o proxecto co que o PSOE concorre ás eleccións europeas do 25 de 

maio 

 

VILALBA, 6 DE MAIO DE 2014.- Os compoñentes da Executiva Provincial do PSOE  mantiveron 

este martes unha xuntanza cos militantes da comarca de Vilalba na que analizaron a supresión 

dos partidos xudiciais formulada polo anteproxecto da Lei Orgánica do Poder Xudicial do 

Goberno Central. Esta reunión tivo lugar un día despois de que os Secretarios Xeral e de 

Organización, Juan Carlos González Santín e Carlos Ferreiro, acordaran cos alcaldes e voceiros 

da provincia promover unha serie de mobilizacións nos diferentes concellos afectados pola 

redución das circunscricións en defensa do mantemento dos partidos xudiciais. Esta prontitude 

pon de manifesto que para o PSOE prestar un servizo xudicial eficaz á cidadanía é un asunto 

absolutamente prioritario. 

  

Na actualidade, a demarcación de Vilalba dá servizo a un total de 31.562 habitantes dos 

municipios de Begonte, Cospeito, Guitiriz, Muras, Vilalba e Xermade. Hoxe en día, a poboación 

da comarca atópase a unha distancia máxima de 25 minutos do Partido Xudicial, que co novo 

mapa formulado polo Goberno, terá que asumir desprazamentos de ata 52 minutos para chegar 

aos novo Tribunal Provincial de Instancia que estará situado na capital.  

 

Á vista destes datos, o anteproxecto do Goberno de Rajoy, discrimina á cidadanía da Terra Chá, 

ao afastar do seu dereito á tutela xudicial efectiva. Da proximidade da xustiza no seu territorio 

que dá resposta efectiva aos seus problemas, pasaríase a un sistema totalmente discriminatorio 

para aqueles veciños que teñen que acudir ata o Xulgado de Lugo, estando obrigados a asumir 

máis custos por desprazamento e a facer percorridos máis longos. 

 

Nesta Xuntanza, o Secretario Provincial dos Socialistas de Lugo, Juan Carlos González Santín, 

manifestou, unha vez máis, “o paso atrás que supón o novo mapa xudicial que establece o 

anteproxecto da Lei Orgánica do Poder Xudicial”.   

 

Eleccións Europeas 

Na reunión tamén tivo cabida o proxecto co que os socialistas concorren ás eleccións europeas 

do vindeiro 25 de maio. Un proxecto no que destaca a loita contra o desemprego, o crecemento 

económico e a recuperación das condicións e dereitos que garantan una vida digna e igualitaria. 

Un plan para o que é necesario un cambio en Europa. 

 

Dende o PSOE da provincia faise un chamamento contra a abstención, apélase a una 

mobilización da sociedade nas urnas contra a austeridade, contra a precariedade e contra a 
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inxustiza, mentres se avoga por un proxecto a favor do crecemento, do emprego e da igualdade 

da cidadanía europea. 
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