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Os socialistas da Terra Chá piden a dimisión de Agustín Baamonde 

polo apoio ás emendas da ILP do HULA 
 

Dado o resultado, e tendo en conta que “todos os deputados do PP son cómplices deste 

arrebato e que todos son co-partícipes da burla do Sr. Feijóo”, manifestan “o apoio 

incondicional” aos promoteres da Iniciativa e ás continuas reivindicacións que se presenten para 

conquerir que esta se manteña tal e como a asinaron os lucenses 

 

Para o PSOE desta comarca “este cambio de rumbo” é consecuencia da “hipocresía do Sr. 

Feijóo e dos seus amigos do PP”, e consideran que se demostra que “que todo foi un engano e 

unha estafa aos 800 vilalbeses que asinaron esta ILP” 

 

A TERRA CHÁ, 22 DE DECEMBRO DE 2014.- Os socialistas da Terra Chá piden a dimisión do 

deputado Agustín Baamonde polo apoio ás emendas da ILP do HULA. Neste senso, e tendo e 

conta que as propostas do Partido Popular vulneran claramente a Iniciativa, manifestan “o apoio 

incondicional” aos promoteres da ILP do Hula e ás continuais reivindicacións que se presenten 

para conquerir que a proposta se manteña tal e como a asinaron os lucenses.  

 

“Dado o resultado, o mínimo que debemos pedir é a dimisión dos deputados que a apoiaron, 

pois todos son cómplices deste arrebato e todos son co-partícipes do resultado e da burla do Sr. 

Feijóo. Algo de responsabilidade teñen o Sr. Castiñeira e o Sr. Agustín Baamonde. O primeiro, 

porque non quixo dar a cara e, o segundo, porque é tamén deu o visto é prace a unhas 

emendas que corrompen a proposta avalada por máis de 800 vilalbeses”, destaca o coordinador 

comarcal –Eduardo Vidal-. 

 

“Estafa aos veciños” 

“O HULA é o noso hospital e non o concebimos sen os servizos que reivindicamos e que foran 

prometidos hai tres anos por Feijóo”, destaca Eduardo Vidal. E é que para os socialistas da 

Terra Chá “este cambio de rumbo” é un feito sen precedentes. “É unha mentira moi grave”, 

consecuencia da “hipocresía do Sr. Feijóo e dos seus amigos do PP”. Demóstrase, asegura, 

“que todo foi un engano e que é unha estafa a todos os veciños da comarca que asinaron esta 

ILP que, non podemos esquecer, foi a iniciativa cidadá con máis apoio da historia da 

autonomía”. 
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