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Santín reclama en Sarria a necesidade de votar ao Partido 
Socialista porque “ningunha maioría ten dereito a provocar tanto 

sufrimento” 
 
“O 25M ten que haber un cambio para non avalar co noso voto políticas dos Gobernos do PP 
que tanto afectaron e afectan a esta comarca”. Como exemplo, citou os novos criterios da 
PAC que provocarán un recorte nas axudas aos 2.000 gandeiros sarrianos do 9%, e a falta de 
apoio do PP para o mantemento de empresas tan relevantes para a zona como Cementos 
Cosmos 

Para o secretario provincial o Parlamento Europeo pode ser “unha caixa de resonancia para 
os dereitos dos que sufren unha política que só ofrece como alternativa a austeridade e a 
miseria salarial, ou pode ser unha caixa de resonancia para recuperar a senda do progreso. 
Se non gañamos non haberá pasado nada. Serían dous anos en balde”, subliñou 
 
Para iso, “o que precisamos son candidatos serios e candidatos fortes, non como o Sr. 
Cañete; un candidato no que nin sequera eles mesmos confían… Non hai máis que ver a foto 
dos carteis, difuminada, na que só destaca a cor azul. En fin, eu non quero pensar mal…”, 
engadíu 

 
SARRIA, 16 DE MAIO DE 2014.-  O secretario provincial –Juan Carlos González Santín- reclamou 
este venres en Sarria a necesidade de votar ao Partido Socialista porque “ningunha maioría ten 
dereito a provocar tanto sufrimento”. Neste senso, durante o encontro que mantivo con militantes e 
simpatizantes do PSOE da comarca, e no que tamén participaron o coordinador do PSOE nesta 
zona –Pablo Rivera-, a deputada provincial –Sonsoles López- e o secretario xeral dos socialistas 
sarrianos –Luis Amadeo López, destacou que “para avanzar non se pode dar un cheque en branco 
ás políticas que nos trouxeron máis retroceso e máis desigualdade”.  

Por iso, incidíu en que o 25 de maio “ten que haber un cambio para non avalar co noso voto políticas 
dos Gobernos do PP que tanto afectaron e afectan a esta zona”. Como exemplo, citou a reforma da 
PAC”, pois os novos criterios desta estratexia comunitaria provocan que o importe medio percibido 
polos 2.000 beneficiarios desta comarca que, no período anterior se situaba nos 5.700 euros, no 
vindeiro sexenio se vai reducir un 9%.  

Neste senso, tamén criticou a falta de apoio do Partido Popular para crear emprego nesta zona e 
manter o existente. “Dixeron que ían reducir o paro, e non só non o fixeron, senón que o 
aumentaron. Todos sabemos que eran ducias de familias as que vivían dos postos de traballo que 
xeraba Cementos Cosmos, e que fixeron os Gobernos Central e da Xunta para evitalo? Creo que a 
resposta non fai falla comentala”, subliñou. 

“Chegou a hora de volver á Europa da socialdemocracia” 
Por todo elo, Juan Carlos González Santín defendeu os vindeiros comicios como “o principio dun 
cambio de rumbo. Chegou a hora de dar esperanza á sociedade. Chegou a hora de preocuparnos 
pola Educación e non polas editoriais; de preocuparnos pola Sanidade e non dos seguros privados; 
de preocuparnos polos dependentes e non das empresas que xestionan a dependencia. O 25M Ti 
moves Europa. O que queremos e volver á Europa socialdemócrata de antes do 99 e non a Europa 
da Troika”, afirmou.  
 

http://goog_1013234870/
http://goog_1013234870/
http://www.twitter.com/PsoeLugo
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E, para iso, “o que precisamos son candidatos serios e candidatos fortes, non como o Sr. Cañete; un 
candidato no que nin sequera eles mesmos confían… Non hai máis que ver a foto dos carteis; unha 
foto difuminada, na que só destaca a cor azul. En fin, eu non quero pensar mal…”, ironizou. 
 
Por tanto, indicou que o Parlamento Europeo pode ser “unha caixa de resonancia para os dereitos 
dos que sufren unha política que só ofrece como alternativa a austeridade e a miseria salarial, ou 
pode ser unha caixa de resonancia para recuperar a senda do progreso. Se non gañamos non 
haberá pasado nada. Serían dous anos en balde”. 
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