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Os socialistas da provincia únense contra as inxustizas 

provocadas pola 
 
Santín e Pablo García informaron aos alcaldes e voceiros socialistas de L ugo 
situación que están a sufrir numerosas explotación e que as está a levar ao borde da ruína
 
Denuncian a falta de resposta sobre o proceso por p arte da 
Parlamentario Socialista solicitará de novo informa ción 
e se van a establecer outro modelo de diagnose máis  eficaz
 
LUGO, 9 DE MAIO DE 2014 .- O secretario
Santín e o deputado autonómico, Pablo García, mantiveron unha xuntanza 
socialistas para analizar a situación d
Xunta de Galicia está a levar a cabo na
 
Santín reiterou a preocupación dos socialistas polo graves prexuicios derivados das inmob
das explotacións e o sacrificio de 
borde da ruína e do  peche definitivo. 
ofrecer aos gandeiros medidas que respondan á
indicou.  
 
Desde o grupo parlamentario socialista solicitouse información do proceso á Consellería en varias 
ocasión, sen conseguir información ningunha. 
ningún en dar unha solución á crítica situación na que se atopa un sector do que dependen tantas 
persoas na nosa provincia”, afirmou Santín. “ Hai que establecer as medidas necesarias para que as 
explotacións non se vexan obrigadas a pechar por un sistema totalmente inxusto”.
 
Os deputados socialistas explicaron aos Alcaldes e Voceiros da provincia, que debido á falta de 
resposta da Consellería e, ante a prioridade de atopar unha solución xusta ante esta s
reiterarán á Xunta de Galicia a solicitude de 
van a establecer outro modelo de diagnose que sexa máis 
animais. Os PSOE pedirá ao Goberno de Feijoo 
para as explotacións afectadas.
 
Santín afirmou que é prioritario atopar unha solución a este problema. “A Xunta debe responder con 
axudas de indemnización axeitadas aos elevados custos que provoca a campaña
aos gandeiros”, que se ven obrigados a mercar gando a un prezo moi alto.  
 
Como anunciaron o pasado xoves o Secretario provincial e o deputado do PSOE nunha xuntanza 
con gandeiros afectados pola campaña de saneamento na comarca da Ulloa, os
Parlamento galego una Proposición Non de Lei para que se estuden outras formas de diagnose 
máis fiables para detectar con maior exactitude os positivos por tuberculose bovina neste tipo de 
campañas e pedirán estruturala de tal xeito que a i
número de días posible. Ademais o PSOE pedirá establecer unas axudas axeitadas para as reses 
que haxa que sacrificar e que supoña una perda inasumible para o gandeiro, así como axudas para 
os períodos nos que paraliza a produción como consecuencia da enfermidade. 
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da provincia únense contra as inxustizas 
provocadas pola campaña de saneamento gandeiro

informaron aos alcaldes e voceiros socialistas de L ugo 
situación que están a sufrir numerosas explotación e que as está a levar ao borde da ruína

Denuncian a falta de resposta sobre o proceso por p arte da Consellería, 
Parlamentario Socialista solicitará de novo informa ción sobre as medidas 
e se van a establecer outro modelo de diagnose máis  eficaz  

O secretario provincial dos socialistas de Lugo, Juan Carlos González 
deputado autonómico, Pablo García, mantiveron unha xuntanza cos 

socialistas para analizar a situación dos gandeiros afectados pola campaña de saneamento que a 
Galicia está a levar a cabo na provincia. 

Santín reiterou a preocupación dos socialistas polo graves prexuicios derivados das inmob
das explotacións e o sacrificio de  elevado de reses, está levando a que moitas delas se atopen ao 

peche definitivo. “Todo isto provocado pola ineficacia da Consellería á hora de 
ofrecer aos gandeiros medidas que respondan á situación de indefensión 

Desde o grupo parlamentario socialista solicitouse información do proceso á Consellería en varias 
sen conseguir información ningunha. “Parece que a Conselleira Quintana non ten interese 

en dar unha solución á crítica situación na que se atopa un sector do que dependen tantas 
persoas na nosa provincia”, afirmou Santín. “ Hai que establecer as medidas necesarias para que as 

óns non se vexan obrigadas a pechar por un sistema totalmente inxusto”.

Os deputados socialistas explicaron aos Alcaldes e Voceiros da provincia, que debido á falta de 
resposta da Consellería e, ante a prioridade de atopar unha solución xusta ante esta s

a solicitude de información sobre as medidas que están a tomar e se 
van a establecer outro modelo de diagnose que sexa máis eficaz antes de optar polo sacrificio dos 

ao Goberno de Feijoo unha resposta sobre o estudo de
para as explotacións afectadas. 

Santín afirmou que é prioritario atopar unha solución a este problema. “A Xunta debe responder con 
axudas de indemnización axeitadas aos elevados custos que provoca a campaña
aos gandeiros”, que se ven obrigados a mercar gando a un prezo moi alto.   

Como anunciaron o pasado xoves o Secretario provincial e o deputado do PSOE nunha xuntanza 
con gandeiros afectados pola campaña de saneamento na comarca da Ulloa, os
Parlamento galego una Proposición Non de Lei para que se estuden outras formas de diagnose 
máis fiables para detectar con maior exactitude os positivos por tuberculose bovina neste tipo de 
campañas e pedirán estruturala de tal xeito que a inmobilización das explotacións sexa o menor 
número de días posible. Ademais o PSOE pedirá establecer unas axudas axeitadas para as reses 
que haxa que sacrificar e que supoña una perda inasumible para o gandeiro, así como axudas para 

aliza a produción como consecuencia da enfermidade.  
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da provincia únense contra as inxustizas 
gandeiro   

informaron aos alcaldes e voceiros socialistas de L ugo sobre a 
situación que están a sufrir numerosas explotación e que as está a levar ao borde da ruína  

Consellería, polo que o Grupo 
sobre as medidas que están a tomar 

provincial dos socialistas de Lugo, Juan Carlos González 
cos Alcaldes e voceiros 

os gandeiros afectados pola campaña de saneamento que a 

Santín reiterou a preocupación dos socialistas polo graves prexuicios derivados das inmobilizacións 
, está levando a que moitas delas se atopen ao 

“Todo isto provocado pola ineficacia da Consellería á hora de 
indefensión que están a sufrir”, 

Desde o grupo parlamentario socialista solicitouse información do proceso á Consellería en varias 
Parece que a Conselleira Quintana non ten interese 

en dar unha solución á crítica situación na que se atopa un sector do que dependen tantas 
persoas na nosa provincia”, afirmou Santín. “ Hai que establecer as medidas necesarias para que as 

óns non se vexan obrigadas a pechar por un sistema totalmente inxusto”.  

Os deputados socialistas explicaron aos Alcaldes e Voceiros da provincia, que debido á falta de 
resposta da Consellería e, ante a prioridade de atopar unha solución xusta ante esta situación, que 

información sobre as medidas que están a tomar e se 
antes de optar polo sacrificio dos 

nha resposta sobre o estudo de axudas adicionais 

Santín afirmou que é prioritario atopar unha solución a este problema. “A Xunta debe responder con 
axudas de indemnización axeitadas aos elevados custos que provoca a campaña de saneamento 

Como anunciaron o pasado xoves o Secretario provincial e o deputado do PSOE nunha xuntanza 
con gandeiros afectados pola campaña de saneamento na comarca da Ulloa, os presentarán no 
Parlamento galego una Proposición Non de Lei para que se estuden outras formas de diagnose 
máis fiables para detectar con maior exactitude os positivos por tuberculose bovina neste tipo de 

nmobilización das explotacións sexa o menor 
número de días posible. Ademais o PSOE pedirá establecer unas axudas axeitadas para as reses 
que haxa que sacrificar e que supoña una perda inasumible para o gandeiro, así como axudas para 

 


