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COMUNICADO DA EXECUTIVA PROVINCIAL  

 
Ante a información publicada por varios medios de comunicación sobre as baixas de varios 

afiliados do Partido Socialista de O Páramo, a executiva provincial quere manifestar que: 

 

PRIMEIRO: Esta executiva non ten constancia nin coñecemento do que aparece nos medios de 

comunicación referido á situación desta Agrupación. A suposta tramitación das baixas nunca foi 

comunicada, nin por escrito nin de palabra, á dirección do Partido na provincia. Tampouco 

consta que en ningún momento se houbese aberto un expediente ao compañeiro Pablo 

Armesto. 

 

SEGUNDO: Hai seis meses constituíuse unha xestora en O Páramo, a única que nos vimos 

obrigados a crear na provincia. Estivo motivada porque nesta Agrupación houbo persoas que 

quixeron voluntariamente afiliarse ao Partido, atopándose con obstáculos para elo. Así o que é e 

era un procedemento sinxelo, resultou ser todo o contrario. Tal é así que a executiva local de O 

Páramo, coa súa xestión, fixo que este proceso chegase incluso ao Xulgado. 

 

Queremos subliñar que o Partido é un instrumento útil para a sociedade e non é un cortixo de 

ninguén. Non se pode nin se podía permitir que os criterios para aceptar a calquera persoa no 

PSOE fosen exclusivamente os intereses, as simpatías ou antipatías persoais. O Partido 

Socialista é un Partido aberto a todas as persoas. Por iso, esta executiva ten a obriga de velar 

porque isto sexa así, en O Páramo e en calquera outra Agrupación da provincia. 

 

TERCEIRO: En canto ao suposto “abandono”, confirmar publicamente que Ramiro Vila en ningún 

momento se puxo en contacto con esta executiva nin coa xestora para, en primeiro lugar, 

trasladar todo o que agora si manifesta interesadamente nos medios e, en segundo lugar, para 

solicitar unha reunión con tal fin, nin para propoñer nome algún que liderase o proxecto 

socialista neste municipio. 

 

CUARTO: O Partido exerceu as súas atribucións e competencias. En O Páramo temos o mellor 

candidato, do que agardamos o mellor resultado. Foi elixido polo órgano que ten as atribucións 

para elo, foi refrendado pola Comisión Provincial de Listas e foi ratificado polo Comité 

Provincial; polo tanto, cumpre escrupulosamente todos os requisitos para encabezar lista do 

PSOE neste concello. 

 

 

ADXUNTAMOS CORTE DO SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DA EXECUTIVA E PRESIDENTE 

DA XESTORA DE O PÁRAMO –CARLOS FERREIRO- 
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