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A sede do PSOE de Lugo acada por terceiro ano conse cutivo a 
certificación medioambiental ISO 14001 e convértese  na primeira 

en toda Europa en acadar este distintivo  
 
 
O secretario provincial dos socialistas manifestou que “é un día importante para o PSOE de 
Lugo, que por terceira vez  que logramos garantir o  cumprimento da normativa máis esixente 
e prestixiosa da UE a nivel ambiental” 
 
“É a mellor maneira coa que poderíamos poñer o broc he final a unha campaña de eleccións 
europeas”, explicou Santín 
 
O sistema de xestión do PSOE, permite a redución do  gasto en enerxía eléctrica e auga, o 
aforro no tratamento de residuos e o cumprimento do s requisitos legais relacionados con 
temas medioambientais 
 
O candidato socialista ao Parlamento Europeo indico u que “esta concesión demostra que 
Europa decide sobre todo, tamén sobre como se pode organizar o traballo cumprindo con 
obxectivos medioambientais. Europa decide cada vez máis sobre as nosas vidas e a 
cidadanía debe responder a eses desafíos con partic ipación” 
  
LUGO, 23 DE MAIO DE 2014 .- O secretario provincial –Juan Carlos González Santín-, acompañado 
do candidato ás eleccións europeas- José Blanco-, recibiu, por parte do director xeral de AENOR en 
Galicia –Martín Pita-, a certificación medioambiental ISO 14001 que por terceiro ano consecutivo se 
lle concede á sede do PSOE en Lugo, a primeira sede dun partido político de toda Europa que 
acada este distintivo. 

O secretario provincial indicou que “é un día importante para o PSOE de Lugo, que por terceira vez  
que logramos garantir o cumprimento da normativa máis esixente e prestixiosa da UE a nivel 
ambiental”. “É a mellor maneira coa que poderíamos poñer o broche final a unha campaña de 
eleccións europeas, e máis contando coa presenza do candidato do PSOE de Lugo que seguro 
levará o bo facer dos socialistas lucenses ao Parlamento Europeo”, afirmou Santín. 

O líder dos socialistas lucenses explicou que cada vez máis empresas, organismos e entidades 
buscan novas formar de xerar un valor engadido e unha delas é, sen dúbida, a implantación dun 
sistema de xestión ambiental. No caso do sistema de xestión do PSOE, que neste caso conta con 
certificación, tradúcese nunha mellora da imaxe do Partido e, tamén, da súa situación 
regulamentaria. O sistema establecido na sede de Lugo, permite a redución do gasto en enerxía 
eléctrica e auga, o aforro no tratamento de residuos e o cumprimento dos requisitos legais 
relacionados con temas medioambientais.  

Hoxe recíbese o resultado dunha auditoría que AENOR iniciou varios meses atrás para avaliar se a 
sede do PSOE de Lugo podería acadar o distintivo, e superouse o proceso satisfactoriamente e con 
nota. “Este certificado demostra a responsabilidade ambiental do partido socialista nas súas 
actividades, o bo uso que se fai dos recursos humanos e materiais, demostra que garantimos a 
sustentabilidade e a responsabilidade das nosas actuacións”, explicou Santín.  

Neste senso, o director xeral de AENOR afirmou que “é un sistema importante para os que están a 
traballar aquí e teñen que cumprir coas normas, o comprobamos ano a ano con auditorías moi 
rigurosas nas que comprobamos o cumprimento da lexislación, dos procedementos de trabllo e as 
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melloras medioambientais”, e engadiu “como resultado, obtívose este certificado que garante o 
cumprimento da normativa europea”. 

“Esta é unha certificación que garante unha correcta xestión ambiental, que minimiza o impacto do 
noso traballo no medio”. “A mellor maneira de demostrar o que facemos os Partidos é con feitos, e 
para que isto sexa crible nada mellor que estar avalados por empresas de recoñecido prestixio como 
é o caso de AENOR”, engadiu o secretario provincial. 

Pola súa banda o candidato socialista ao Parlamento Europeo, José Blanco, indicou que “esta 
concesión demostra que Europa decide sobre todo, tamén sobre como se pode organizar o traballo 
cumprindo con obxectivos medioambientais. Europa decide cada vez máis sobre as nosas vidas e a 
cidadanía debe responder a eses desafíos con participación xa que soamente se poden cambiar as 
políticas se cambiamos as maiorías e o 25 de maio podemos abrir un tempo de esperanza en 
Europa”. A esperanza soamente pode vir dada por un cambio de rumbo das políticas e das 
prioridades da UE, que deixe de ser un espazo mercantilista para preocuparse polos problemas da 
xente, polo emprego, pola política social, pola exclusión que hoxe en día viven cada vez máis 
cidadáns, en definitiva, por unha política que se achegue máis ao sonos dos que fundaron a Unión 
Europea cando se constituíu co Tratado de Roma”. 

Fin de campaña 
O candidato socialista fixo balance da campaña ás eleccións europeas que definiu como “intensa, 
reconfortante e próxima á xente, na que compartín momentos de preocupación e de gran estímulo 
cando os cidadáns se achegaban a nós para dicir que debíamos gañar para acabar co sufrimento, 
asfixia e recorte sen que ninguén garanta ningunha esperanza de futuro”. Blanco afirmou que “a 
campaña culmina coa chamada á participación activa da cidadanía e a súa votación o vindeiro 
domingo”. 
 


