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Os socialistas denuncian

pensionistas ante os continuos recortes do Goberno do PP

O Secretario Provincial do PSOE
unha provincia cunha poboación
pensionistas continúen a perder o seu poder adquisi tivo"

Nun encontro cos maiores de Navia de
levados a cabo polo PP pre xudican enormemente á
atopan os maiores í ndices de

Coa reforma das pensións da Ministra
seu poder adquisitivo nos vindeiros dez anos 
e quedarse por debaixo do incremento do custo da vi d
lucenses deixarán de percibir na 

NAVIA DE SUARNA, 12 DE MAIO DE 2014
Carlos González Santín, o Alcalde de Navia de
Ricardo Varela, e outros alcaldes da montaña luguesa, mantiveron un encontro cos maiores
zona.   

Nesta xuntanza o secretario provincial denunciou a situación de indefensión na que se atopan os 
nosos maiores polas restritivas políticas de austeridade que están a executar os Gobernos 
de Feijoo e Rajoy.  Santín indicou que “nunha provincia cunha poboación
non podemos permitir que os pensionistas continúen a perder o seu poder 
adquisitivo”. Recortes que afectan especialmente aos habitantes
concentran os concellos de Galicia cos maiores índices de
de Suarna é o que conta cunha idade media máis alta na provincia, con 59,2 anos e un 47,2% do 
seu censo formado por persoas de 65 ou máis anos.

 A última reforma das pensións promovida polo Ministerio de Fátima
vez máis, as mentiras da campaña electoral do presidente Rajoy quen prometera que non as 
tocaría. Esta reforma, á que deberían chamar recorte,
fixa unha porcentaxe do 0,25% que se queda
tanto, hai unha perda notable do poder adquisitivo que se sitúa entre un 16 e un 20% menos nos 
vindeiros 10 anos. “Un dato que contrasta co 27% gañado durante o último período do Goberno do 
PSOE as reformas que fai o Señor Rajoy 
país”, explicou Ricardo Varela. 

Cada vez que a vida suba por encima do 0,25% anunciado, pérdese o poder adquisitivo. Por 
exemplo, nos orzamentos deste ano o Goberno prevía
polo tanto, xa se perdeu o 1´25%. Unha circunstancia que repercutirá nas prestacións actuais e 
futuras, de tal forma que, coa introdución do factor de
máis prexudicadas, pois traballaron menos tempo e

En definitiva, o recorte vai directamente ao peto
Ourense, son os que contan coas p
media estatais). Pero reflicte ademais na economía de toda a provincia, xa que contamos con preto 
de 200.000 pensionistas que deixarán de percibir na próxima década un total de 8.400 euros.
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denuncian  a situación de indefensión dos 
ante os continuos recortes do Goberno do PP

O Secretario Provincial do PSOE  destacou que "a austeridade do PP afecta 
unha provincia cunha poboación  envellecida como Lugo e non podemos permitir que os 
pensionistas continúen a perder o seu poder adquisi tivo"   

Nun encontro cos maiores de Navia de  Suarna os socialistas explicaron que os recortes 
xudican enormemente á  cidadanía da montaña luguesa, na que se 

ndices de  envellecemento   

Coa reforma das pensións da Ministra  Báñez, os pensionistas sufrirán unha perda notable do 
seu poder adquisitivo nos vindeiros dez anos ao olvidarse da actualización en función do IPC 
e quedarse por debaixo do incremento do custo da vi da. Os preto de 200.000 pensionistas 
lucenses deixarán de percibir na  próxima década un total de 8.400 euros   

DE MAIO DE 2014.- O secretario provincial dos socialistas de Lugo, Juan 
o Alcalde de Navia de Suarna, José Fernández, o senador lucense, 

Ricardo Varela, e outros alcaldes da montaña luguesa, mantiveron un encontro cos maiores

o secretario provincial denunciou a situación de indefensión na que se atopan os 
tivas políticas de austeridade que están a executar os Gobernos 

indicou que “nunha provincia cunha poboación envell
non podemos permitir que os pensionistas continúen a perder o seu poder 

que afectan especialmente aos habitantes da montaña luguesa, na que se 
concentran os concellos de Galicia cos maiores índices de envellecemento

é o que conta cunha idade media máis alta na provincia, con 59,2 anos e un 47,2% do 
seu censo formado por persoas de 65 ou máis anos.  

A última reforma das pensións promovida polo Ministerio de Fátima Báñez, pon de manifesto, unha 
as mentiras da campaña electoral do presidente Rajoy quen prometera que non as 

tocaría. Esta reforma, á que deberían chamar recorte, olvídase da actualización en función do IPC e 
fixa unha porcentaxe do 0,25% que se queda por debaixo do incremento do custo

notable do poder adquisitivo que se sitúa entre un 16 e un 20% menos nos 
vindeiros 10 anos. “Un dato que contrasta co 27% gañado durante o último período do Goberno do 

as reformas que fai o Señor Rajoy van destinadas a quitarlle cartos aos pensionistas do noso 
país”, explicou Ricardo Varela.  

Cada vez que a vida suba por encima do 0,25% anunciado, pérdese o poder adquisitivo. Por 
exemplo, nos orzamentos deste ano o Goberno prevía unha suba do 1´5%, as pens
polo tanto, xa se perdeu o 1´25%. Unha circunstancia que repercutirá nas prestacións actuais e 
futuras, de tal forma que, coa introdución do factor de sostibilidade, as mulleres son as que saen 

rexudicadas, pois traballaron menos tempo e con salarios máis baixos.   

recorte vai directamente ao peto dos pensionistas que, no caso de Lugo, xunto con 
Ourense, son os que contan coas pensións máis baixas de España (717 euros, fronte o 975 de 

ademais na economía de toda a provincia, xa que contamos con preto 
de 200.000 pensionistas que deixarán de percibir na próxima década un total de 8.400 euros.
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Por outra banda, o secretario socialista denunciou o incumprimento por parte da Xunta de Galic
relativo aos compromisos que asumira, a última vez antes das eleccións municipais, para o concerto 
das prazas nos centros da terceira idade promovidos pola Deputación Provincial, un deles sito no
Concello de Navia. Lugo é, despois de Ourense, a prov
públicas polo que a rede de residencias promovida pola Deputación de Lugo é absolutamente 
necesaria.  

Santín indicou que este é un centro fundamental para fixar a poboación no rural e potenciar o 
benestar social e o emprego, algo que non parece preocupar ao Goberno de
socialistas comprometémonos a desenvolver as políticas necesarias para a 
dinamización poboacional e loitar contra o problema demográfico que está a afectar a Galicia.
concreto debemos abordar con medidas efectivas contra a precariedade do emprego da nosa 
mocidade,  que lles obriga a buscar mellores oportunidades no
demográfica ante a que o Goberno do PP non ofrece ningunha solución.
defende o PP, a que ataca aos máis indefensos
desigualdade ao recortar na sanidade, pensións,
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or outra banda, o secretario socialista denunciou o incumprimento por parte da Xunta de Galic
aos compromisos que asumira, a última vez antes das eleccións municipais, para o concerto 

das prazas nos centros da terceira idade promovidos pola Deputación Provincial, un deles sito no
Lugo é, despois de Ourense, a provincia galega con menor número de prazas 

públicas polo que a rede de residencias promovida pola Deputación de Lugo é absolutamente 

n centro fundamental para fixar a poboación no rural e potenciar o 
emprego, algo que non parece preocupar ao Goberno de

socialistas comprometémonos a desenvolver as políticas necesarias para a 
e loitar contra o problema demográfico que está a afectar a Galicia.

os abordar con medidas efectivas contra a precariedade do emprego da nosa 
que lles obriga a buscar mellores oportunidades no extranxeiro

demográfica ante a que o Goberno do PP non ofrece ningunha solución. Esta é a política social 
defende o PP, a que ataca aos máis indefensos provocando unha maior pobreza,
desigualdade ao recortar na sanidade, pensións, dependenza e servizos sociais.
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or outra banda, o secretario socialista denunciou o incumprimento por parte da Xunta de Galicia no 
aos compromisos que asumira, a última vez antes das eleccións municipais, para o concerto 

das prazas nos centros da terceira idade promovidos pola Deputación Provincial, un deles sito no  
incia galega con menor número de prazas 

públicas polo que a rede de residencias promovida pola Deputación de Lugo é absolutamente 

n centro fundamental para fixar a poboación no rural e potenciar o 
emprego, algo que non parece preocupar ao Goberno de Feijoo. Por iso os 

socialistas comprometémonos a desenvolver as políticas necesarias para a 
e loitar contra o problema demográfico que está a afectar a Galicia. En 

os abordar con medidas efectivas contra a precariedade do emprego da nosa 
extranxeiro. Unha sangría 
Esta é a política social que 

provocando unha maior pobreza, exclusión e 
e servizos sociais.   


