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Nota de prensa 

 

Con Teixido como Alcalde, os obradoiros da Xunta nunca contrataron 
a tan poucos parados en Guitiriz e o viveiro de empresas,  

o 1º do rural de Lugo, deixou de funcionar  
 
Os socialistas desminten así o contido da publicación editada e distribuída polo Concello, 

e na que o Rexedor “falla á verdade e minte descaradamente ós veciños”, pois dos 25 
empregos que di que se xeraron co convenio da Xunta, tan só 5 foron neste municipio. 

Pola contra, o PSOE, en tan só 2 anos, quintuplicou o nº de postos de traballo creados 

 
Critican que o Partido Popular reducise ó 50% a duración dos obradoiros, pois mentres 

cos Gobernos do PP esta é de 6 meses, cos mandatos progresistas era dun ano 
 

Denuncian que “o primeiro que fixo Teixido cando chegou ó Goberno” fose “botar o 

peche” ó viveiro de empresas creado en 2011 por Concello, Deputación e USC, a pesares 
de que se trataba dunha iniciativa que permitiu a creación de novas entidades 

empresariais e relanzar o polígono industrial 
 

Para os socialistas resulta insultante que o Alcalde se felicite pola creación do servizo de 

Orientación Laboral, cando esta prestación, mentres gobernou o PSOE, existía a tempo 
completo e, agora, é compartido con Xermade 

 
Os socialistas de Guitiriz critican decididamente o contido da revista distribuída polo Concello nos 

domicilios do municipio, pois nela “o Alcalde falla á verdade, mentindo descaradamente ós veciños”. 

Proba delo, é a información relativa ó obradoiro de emprego que puxo en marcha a Xunta de Galicia, 
e coa que, o Rexedor, asegura que a entidade local e o Goberno galego deron traballo a unhas 25 

persoas.  
 

Deste xeito, a voceira municipal do PSOE –Regina Polín- desminte esta afirmación, pois “o único que 
fixo o Sr. Teixido e o Partido Popular en Guitiriz foi destruír emprego. En total, destas 25 persoas 

contratadas, só 5 foron deste municipio e, o resto, de Xermade, Begonte e Rábade. Por tanto, 

primeira mentira”. Pola contra, subliña, “mentres gobernou o Partido Socialista, Guitiriz tiña un 
obradoiro de emprego único, non compartido con ningún outro Concello. En total, os socialistas 

creamos máis de 30 postos de traballo durante o primeiro ano e, no segundo, máis dunha vintena. En 
tan só dous anos, co PSOE deuse emprego a máis de 50 persoas, é dicir, multiplicamos por 5 o 

número de beneficiarios do convenio da Xunta”. Así mesmo, Regina Polín, critica que o Partido 

Popular reducise ó 50% a duración dos obradoiros, pois mentres cos Gobernos do PP esta é de 6 
meses, cos mandatos progresistas era dun ano. 

 
Tendo en conta que os socialistas quintuplicaron o número de desempregados contratatados ó abeiro 

da iniciativa autonómica, consideran que “o que debería de facer o Alcalde é que o cartos investidos 

nunha revista na que minte máis que di e, precisamente,  impulsar proxectos que permitan xerar 
emprego, non a destruílo”. 

 
“O Alcalde desfixo o viveiro de empresas” 

Outro exemplo de que a chegada do Partido Popular á Alcaldía supuxo un declive no futuro laboral 
dos guitiricenses é a desaparición do viveiro de empresas. “Isto foi o primeiro que fixo o señor 

Teixido, desfacer esta iniciativa que creamos en 2011 a Deputación, o Concello e a Univesidade de 

Santiago. O Alcalde ordeu botarlle o peche, a pesares de que era o 1º viveiro de empresas rural de 
Lugo, pero isto non o di na revista claro, só pon o que lle convén”, subliña Polín. 
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O viveiro era un servizo no que, logo da contratación de novo persoal, ofrecía ós emprendedores 

asesoramento, formación, apoio persoal técnico e locais para o arranque dos seus proxectos, 
axudándolles a superar a etapa de risco das empresas recén creadas. Deste xeito, cada unha podería 

permanecer nel un período máximo de dous anos; o tempo necesario para que a entidade esté 

preparada para competir por si soa no mercado. 
 

Situábase na pranta baixa do telecentro de Guitiriz. Estaba dirixido, fundamentalmente, a 
desempregados e a estudantes, e apoiábase, sobre todo, nos colectivos con máis dificultades de 

inserción empresarial, tales como discapacitados ou inmigrantes. Aínda que contaba con espazo físico 

para catro empresas, tamén prestaba apoio a outros proxectos que non estaban localizados 
fisicamente nel. Deste xeito, tal e como recoñeceu posteriormente o colectivo empresarial, a iniciativa 

tamén supuxo unha forma de relanzar o polígono industrial da zona. 
 

O servizo de Orientación Laboral, outra mentira 
Outra das mentiras que denuncia a voceira municipal socialista, e que aparecen recollidas na 

publicación editada polo Concello, é o anuncio de que a entidade local puxo en marcha, compartido 

con Xermade, un servizo de Orientación Laboral. “Resulta insultante que o Alcalde se felicite por tal 
iniciativa, cando esta prestación, mentres gobernou o PSOE, existía a tempo completo e non se 

compartía con ningún outro Concello. É dicir, non só foi creado polos socialistas, senón que era un dos 
servizos básicos que ofreciamos. Deste xeito, conseguíase que a atención fose personalizada e moito 

máis eficaz”, subliña Regina Polín. 

 
Coa información facilitada polo Rexedor sobre en materia laboral, conclúe a socialista, “demóstrase cal 

é estraxia do Partido Popular e a do Sr. Teixido: a manipulación”. 
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Saúdos,  
Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


