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NOTA DE PRENSA EQUIPO DE GOBERNO 
XESTIÓN DA PANDEMIA  

CORONAVIRUS 
 
 
 

Aínda que non é costume cotiá deste equipo de goberno o feito de pronunciarse, nin contentar 

a comentarios xurdidos nas redes sociais referentes a súa xestión, dado a sensibilidade 

especial que todos estamos a vivir motivada polos feitos nos que nos vemos inmersos, vamos 

a facer unhas pequenas puntualizacións en referencia ao comunicado do BNG de Mesía a 

nosa xestión da pandemia do Covid 19. 

 

O luns 16 de marzo sácase un Bando Urxente que se coloca en tódolos lugares públicos, 

ademais de na páxina web do concello, onde se avisa da atención total que se vai seguir dando 

aos veciños de xeito telemático ou presencial en caso de necesidade, condicionada polo 

imperativo legal do estado de alarma ao que estamos sometidos. 

 

Ademais tamén se solicita no mesmo a colaboración veciñal para a posta en coñecemento de 

calquera caso de necesidade que poida sufrir algún dos nosos veciños derivado desta situación 

excepcional na que nos atopamos. Servizos que se veñen realizando nestas datas como son o 

reparto de alimentos a familias necesitadas, e as compras de emerxencia social. 

 

Polo que a falta de información cáese por si soa ante un anuncio público, ademais, é de todos 

os veciños coñecida a facilidade para acceder a calquera membro do equipo de goberno en  

Mesía sen necesidade de habilitar ningún teléfono especial. 

 

Dise tamén que o servizo de axuda no fogar en vez de reforzarse se diminúe, neste  senso dicir 

que se seguen de xeito escrupuloso as directrices que a FEGAMP fai chegar aos concellos 

para este servizo, tanto en organización do mesmo como no subministro de EPIs ao persoal. 

 

Na reorganización do servizo tan só se suprime por petición voluntaria do usuario en aqueles 

domicilios onde se lle poida prestar apoio familiar debido ao confinamento ao que estamos 

sometidos, e por tratarse de grupos de risco a presenza da auxiliar puidera ser máis 

prexudicial que beneficiosa para o usuario. 
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En referencia aos EPIs das auxiliares de axuda no fogar contan cos medios necesarios para o 

desenrolo normal do seu labor, indistintamente do difícil que fose conseguir ditos medios 

polos motivos por todos coñecidos, cando é difícil atopalos para o Estado, que dicir para o 

Concello de Mesía, e os primeiros que nos facilitou a Xunta chegaron o día 30 de marzo. 

 

Con respecto á preocupación polos locais que teñen que estar abertos, dicir que este concello 

está a realizar diante dos mesmos unha fumigación periódica para tratar de eliminar calquera 

posible foco de infección, e que está aberto a calquera outro servizo que se demande dentro 

das nosas posibilidades. 

 

No que se refire ás taxas impositivas sobre as que nos din que hai que devolver ou valorar a 

súa rebaixa, dicir que todas aquelas que xa non están aprazadas polos seus órganos 

recadatorios e dependan única e exclusivamente do concello unha vez rematado este estado de 

alarma, adoptaranse os acordos que se estimen oportunos pola corporación no pleno do que 

todos os grupos políticos forman parte. 

 

Sorpréndenos que din a cantidade de cousas que dende o BNG de Mesía se poden facer pero 

que non están nas súas mans, e que tampouco é o momento de facer política. 

 

Dicir nese senso que foron múltiples as veces que en sesión plenaria se dixo que por parte do 

equipo de goberno que calquera proposta que se achegara se estudaría e nunca se renunciaría 

a nada que fose beneficioso para a nosa veciñanza. Pero modestamente entendemos que o 

canle máis axeitado para facernos chegar calquera cuestión que se plantexe non son as redes 

sociais e  menos nestes momentos. 

 

Aproveitamos  a ocasión para trasladarlle o noso agradecemento a tódalas persoas que dun 

xeito ou outro están aportando o seu grao de area nesta difícil loita e reiteramos que o 

concello seguirá a colaborar en calquera cuestión que se lle demande por parte dos nosos 

veciños.  
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Toda a información esta dispoñible coma ata o de agora na páxina web: 

http://concellodemesia.gal  

 

Á súa vez terán información do seguimento dos casos positivos, que ata o de agora 

non existían, e que no día de hoxe tristemente anunciamos pola aparición dun caso positivo 

hospitalario. 

En Mesía a 3 de Abril de 2020 

http://concellodemesia.gal/

