“Spain and Galicia is different”, un país cheo de corruptos que votan a favor
da corrupción… @PP , @PPdeG , @XulioFerreiro y @MareaATlantica
A ignorancia ou chaqueteo en España supera ás maiores ditaduras e vergoña dos países do
mundo e o único que vota de forma reiterada á corrupción institucionalizada, consciente e
deliberadamente.
Aos políticos e xentes honradas de todo o mundo cáusalles sorpresa e rexeitamento internacional
porque a corrupción en España é tan clara e patente que xa ninguén pode alegar descoñecemento,
e como o atracador de un banco pistola en man, tan delincuente é o que entra na entidade como o
que queda na porta vixiando e favorecendo o roubo.
As últimas eleccións en Galicia con Feijóo, malia verselle en fotografías navegando a todo luxo
co produto do narcotráfico galego e o seu intimo amigo Marcial Dourado pola ría de Baina, ha
ter un resultado sorprendente porque demostra que a sociedade en Galicia e a pesar do dano que
ocasiona non só a corrupción institucional si non, tambien a droga, e malia que xa é plenamente
consciente do que fai, segue votando corrupción e Partido Popular de Galicia ao que hai que
sumar, cursos, operacións xudiciais de todo tipo, chegando inclusive ás acusacións de ofracer
sexo a cambio de traballo e dicir que se defende á flota de cerco cando se obriga a 1.200 familias
a pasar os Nadais na explanada de San Caetano e entregando as cotas de boquerón á flota de
Andalucía en detrimento da de Galicia.
É certo que votamos corrupción durante décadas, quizais desde as primeiras eleccións trala morte
do dictador Generelasímo Franco, pero antes non se sabía e nos enganaban fácilmente.
Pero agora, no presente, son os mesmos que teñen o país convulsionado polos escándalos de
corrupción no Partido Popular e os seus COMISIONADOS;
PPdeG, Feijóo navegando cos narcotraficantes baixo profunda amizade
Rosa Quintana da Xunta, corrompemdo a prensa con cartos públicos dos fondos europeos entre
otras barbaridades, como as de proteger a un falsificador de documentos públicos, ou a sua xefa
de prensa metendo a man na caixa publica en benficio propio.
Bárcenas recibindo mensaxes do mesmo Presidente do Goberno, "se forte Luís", Blesa, Intre,
dous nomes que fixeron un buraco a España de máis de 80 mil millóns de euros mentres se
relaxan en YATE de LUXO nas mesmas narices dos cidadáns e a través do PLASMA en lugar
de Mariano rajoy saíndo baixo a burla, día si, día tambien, e o Goberno do PP nada mellor que
facerlles unha nova LEC a medida do INDULTO sen que pareza un INDULTO e ao xuíz que se
cruzamento, se lle fulmina e listo, uns feitos de o prodrido Partido Popular que estalan como as
bombas terroristas, unha tras outra, polo que xa non caben as escusas e sabemos de certo que este
sistema político esta podrecido e é pura corrupción.
Mentres escribimos e preparamos esta noticia atopámosnos/atopámonos lamentablemente
abordelados e consternados polo terrorismo yihadista en Francia, o negocio da guerra (o Ministro
Morenés ten empresas de armamento), pero o que esta pasando cos cidadáns de, Galicia e
España, non é menos certo que se podería catalogar de terrorismo institucional cuxas victimas
somos os hipotecados por Mariano rajoy, Blesa, Bárcenas, Rodrigo Intre, "ninis" aumento de
parados, a Autonomía que máis sobe o paro de España, máis de 150.000 xóvens expulsados
literalmente dos seus familais, mentres pregoan a axudas a refuxiados sirios, mulleres de todas as

etnias menos as galegas axudando no coidado da terceira idade por 200 euros ao mes contratadas
polos mesmos que levan o voto ao PP.
Familias desafiuzadas 2 diarias, familias de media á semana que se lles corta a auga por que non
teñen recursos nin ingresos económicos que son desprezados e desatendidos polos servizos
sociais e na súa consecuencia un presidente galego Sr Alberto Núñez Feijóo enfrascado en
atender as necesidades de fondos estructurales da Unión Europea para regalarllos ás empresas
dos seus amigos e que lle invitan a todo luxo en foros, xornadas e fotografándose con todos os
presuntos corruptos baixo procesos xudiciais, cursos, malversación, etc.., xunto ao seu séquito
entre os que destaca a SRA ROSA QUINTANA CATALOGADA COMO A MULLER MÄS
MISERABLE QUE PASO POLA HISTORIA POLÏTICA DE GALICIA, mentres ao Sr Feijóo
estes atributos nin lle inmuta con tal de mantela presumiblemente como "parva útil" que asina ao
seu líder todo o que lle poña delnate para que n apareza o como respnsable si sucede algo
xudicial, pero tambien a indigencia, etnias estranxeiras deambulan por Galicia, abandonados e
desprezados á súa sorte, e o que é peor, atendidos polos cidadáns, cuxas hipotecas de débedas xa
superan os 12 mil euros por cidadán e habitante, e seguen creando máis débeda e ?
empufándonos?, polo que a mesma UE corre o rego de entrar en banca rota ante tanto dispendio
que sempre acaba presuntamente en paraiso fiscais e unha mínima parte entra en España baixo a
amnistía fiscal orquestada polo PP para que non poidan ser xulgados os corruptos e os que
levaban sobre scon diñeiro negro a Génova.
Alberto Núñez Feijóo foi o partido que converteu a Galicia cos outros que din ser galegos, nun
reducto corrupto de alta densidad, onde se practican case todos as modalidades da suciedad
política: roubos, cohechos, falsos Es, concursos públicos trucados, subvencións aos amigos,
roubo do diñeiro destinado a formación, listas negras de empresas e persoas, miles de colocados
a dedo, clientelismo masivo, urbanismo corrupto, comisións, recaudadores descarados, becas
falseadas, oposicións con trampa, vantaxes fiscais para os amigos, desaparición de grandes
masas de diñeiro e un longo etcétera que faría arroibar de vergonza ao mismísimo Ao Capone,
inclusive entrando no terreo sexual, ofrecendo traballo a cambio de Sexo, segundo a denunciante
en Ourense con Baltar.
Pero tamén A Marea Atlántica na Coruña converteuse noutro corrupto político, o Sr
@XulioFerreiro, denunciado e neste momento investigado polos tribunais, unha formación
política que ameaza xa con arrebatar ao PPdeG a primacía en suciedad, onde os seus propios
afines e simpatizantes foxen despavoridos a outras formacións, e onde a precariedad que
denunciaba o seu propio líder ao obxecto de telos debaixo do pié, agora tómanse tes de 36 euros
no Hotel Ritz no Salón Real, coma se de posuidores de sangue azul tratásese.
A maioría dos que votan a esta cloacas xustifícanse dicindo que os seus son os menos corruptos e
que a alguén hai que votar, pero o certo é (vixiantes na porta do banco para protexer a quen
entrou pistola en man a roubar) seguen votando conscientemente e con toda o malo leite a favor
da corrupción.
En Galicia é nauseabundo contemplar o panorama social. Os corruptos imputados acoden ás
festas que subvencionan eles mesmos a través de fundaciones que autopresiden e tutelan
juridicamente ou a través de subvencións a dedo e son agasallados por anfitriones que teñen o
mesmo nivel de ética que todos os cargos do PPdeG, só hai que buscar en Google, coas palabras
"Máximo Díaz, Falsificador de documentos públicos", observaremos como o CONSEGUIDOR
do PPdeG na zona Norte da Mariña de Lugo, cébase a cargo do diñeiro público orquestando
foros políticos, é o caso do último de Celeiro onde non había ninguén da vila do Norte de Lugo
cuxo único asistene do pobo era o mesmo Sr Máximo Díaz, presedindo asi a vergoña, falta de
ética, perdida de moral e entrando na baixeeza pública de fotografarse cos corruptos.

Fndaciones orquestadas polo PPdeG para desviar diñeiro público a mans cheas e malversadoras
de fondos públicos, Arao, CETPET, CETAL, FREMSS, Océano Vivo, e un longo etc, que farían
palidecer aos máis crruptos do Parlamento Europeo, fundaciones que
navegan baixo o AUTO de ARQUIVO PROVISIONAL, para evitar así o compromiso xudicial
de ter que investigalas, só hai que ver;
http://www.diariomaritimo.com//index.php/pladesemapesga/2125-pladesemapesgadenuncia-adiego-calvo-delegado-de-a-xunta-de-galicia-en-a-coruna-deutilizar-25-000-euros-de-adiputacion-de-a-coruna-para-pagar-un-foro-a-membros-deo-ppdeg-e-pagarse-asi-mesmo-comoponente
Este mes de Decembro pódese ver aos ILUSTRES QUE DIN SER DECENTES E HONRADOS
xunto a imputados políticos, sindicalistas e membros da patronal festexando a "paixón do o teu
máis" tomando copas en institucións e foros orquestados co diñeiro público, algunhas das cales
volven ofrecer "festejos" logo de recibir diñeiro público para lle evento;
http://xornaldegalicia.é/attachments/article/3556/Pladesemapesga denuncia que%20Feijóo envía
105-oo0EurosaArgentinaparamontarChiringuitoPolitico.pdf
http://www.elplural.com/2015/10/11/denuncian-diñeiro-publico-xunta-acto-pp-galicia/
A xente sábeo, pero prefire non pensalo: cando se saúda, admira ou se convive con un chorizo
estáselle potenciando e cando se vota a un sistema corrompido ata a medula, as posibilidades de
que elixas a un delincuente para que che represente e che goberne son todas.
Quen co seu voto elixe a un delincuente a propósito, é tamén un delincuente.
Nós non votaremos a partidos corruptos, vostedes poderán evaluar as accións dos políticos e
recompensarlles por elas co seu voto nas seguintes eleccións, pero o PPdeG e A Marea Atlántica
demostráronse como o peor inimigo para Galicia e os seus xentes, e si hai continuidade, terá que
seguir vendo como se destrúe a súa familia, perde aos seus seres queridos que non volvera a ver
en moitos anos, é fácil que constrúan contornas familiares a máis de 15000 kilómteros e as súas
precarias economías impídanlles volver, e neste lado con peniones de 300 euros si é que as teñen
xamais poderán ir a visitalos, é a realidade, só hai que obervar ao TRILEIRO de @XulioFerreiro
que se despraza a Barcelona con diñeiro público e no seu cargo de Alcalde para saír nos medios
xunto a Ada Colau, ofrecéndose para recoller emigrantes sirios, pasaron 3 meses e ninguén
coñece que teña o Sr @XulioFerreiro un sirio na súa casa, máis ben todo o contrario, aumentou
tanto a indigencia na Coruña que xa saen en ls medios baixo disputas con navajas polo sitio para
mendigar na porta dun supermemrcado ou o desafiuzado que lle denuncia por abandono e
arrepíntese de haberlle votado, unha realidade de A Coruña que xunto á suciedad e outras
lindezas converteuse no día a día da esquecida bela estampa herculina.
PRENSA CORROMPIDA CON DIÑEIRO PÜBLICO DOS FONDOS EUROPEOS E FALTA
DE TRANSPARENCIA
Pero cando os cidadáns votantes non teñen información só encentran CENSURA,
OCULTACIÖN, sobre o desempeño e as accións dos políticos que din e afirman representarlles,
non poden penalizarles ou recompensarlles nas urnas.
Unha prensa independente pode dar este tipo de información aos votantes, pero na maioría dos
casos a prensa impresa de Galicia, recibe cantidades de forma iregular saltándose as normativas,
directamente a dedo, varios centos de millóns colleitos da caixa pública da Xunta de Galicia, que
se lles nega aos desfavorecidos, depedencia, traballadores, marineos, pescadores, marisacdores e

un longo etc..serían necesarias auditorías e investigacións máis detalladas accesibles para os
cidadáns, pero que a día de hoxe, deuse como imposible ante unha xustiza cega que só queire ver
e condenar ao robabocadillos ou que ouse insultar aos corruptos en público..Ver;
http://pladesemapesga.com/Article50351.phtml
Que un político "GOLFO" decida pola súa simple vontade metendo a man na caixa pública,
afrouxar pasta a edtores que condicionan ás súas peridistas baixo a expulsión de a editorial para
que escriba soamente as súas apetencias e encárguese de ocultar-filtrar informacións que causan
grave alarma social resulta unha escena GROTESCA e case de opereta, por que ninguén
esperaría que un político, sexa tan simple e trileiro para desempeñar tan penoso labor, pois
creánselo vostedes, é o caso do PPdeG e de moita relevancia baixo a Consellería que dirixe a Sra
Rosa Quintana..Na que tampouco se corta metendo a man a Sra. Xefa de Prensa, Pastora
Charlín...Usamos nomes e apelidos e si mentimos, por qu non nos denuncian, saiban vostedes
que o intentaron, a Secretaría Xeral técnica de Medio Rural e do Mar, denunciounos por
calumnias e inxurias, pero saír o tiro pola culata..
A Sra Rosa Quintana e o seu mestre o Sr Alberto Núñez feijóo, saben como se peude comprar
sutilmente a xornalistas e os seus editores afacéndolles a ter boa vida mediantes subvencións
extras, convenios a dedo e de sobremesa campañas publicitarias que non van a ningunha parte, e
todo iso sen meter a mno no seu propio bolsillom, si non na caixa pública, un comportamento
que a parte de se pouco ético para ambos, dedócrata e receptor, é unha verdadeira cutrez e falta
de respecto aos seus representados, que viven e navega baixo o angaño máis miserable que pode
haber nunha democracia
Hai moi poucos diarios de Galicia que ousen publicar as notas de prensa de
PLADESEMAPESGA que analiza con nomes e apelidos, cantidades e receptores, pero tambien
os partidos da oposición escóndense como sabandijas ao pairo dos seus suculentos soldos e
privilexios da MAMANDURRIA PÜBLICA, hai caranada para todos e pódese repartir.
Pladesemapesga, analizou o efecto da CENSURA, OCULTACIÖN e compra do silencio da
información sobre escándalos de corrupción, utilizando datos do DOG e datos sobre como a
prensa de Galicia xamais publicou nada respecto diso en Galicia, e por iso
preguntámosnos/preguntámonos...
!! Somos os cegos e os únicos que vemos os DOGAS e as cifras de verdaderor escándalo !!
Si a información pode comparse, manipularse, ocultarse mediante corrupción política, poida que
os votantes non a teñan en conta ao tomar as súas decisións electorais. Para poder analizar a
penalización dos votantes aos políticos corruptos faría falta un cambio legislativo, prohibindo o
AUTO DE ARQUIVO PROVISIONAL, ou hai delito, ou non o hai, sen cuestións evasivas e
mediáticas de protección e impunidade relacionados con ese tipo de autos xudiciais e co ciclo
político ou coas características de o político en cuestión, deixando impune ao delincuente e
convertendo a honradez en delituosa, culquier profesional ou conocdor da xustiza, sabe que todo
o proces esta destinado a entorpcer o mesmo si vai contra a administración ou político corrupto,
Infanta Elena, Gúrtel, Bárcenas, Púnica, Blesa, Intre, PP Génova, son mais que probas ou
evdiencias acreditadas dos que dicimos, pero seguro que estes coñecedores, non poden
evidenciar un só caso dun robabocadillos que se lle aplicou o AUTO DE ARQUIVO por non
estar debidamente xustificado o delito...?.
Pladesemapesga analizo o efecto de dar información aos votantes sobre as actividades de
corrupción dos políticos en Galicia, enviou varios comunicados, os medios impresos comprados
con diñeiro dos cidadáns non publicaron nin un.

Pladesemapesga instaba ao mesmo Se Feijóo en misivas envidas polo registrod e administracións
públcias directamente aos seus despacho para que implantara un verdadeiro programa
anticorrupción e deixase de facer DOG de suposta transparencia que nos é tal, simplemente un
panfleto político de FUME que incumple o seu goberno de forma reitarada e baixo a burla
directa a que solicite información baixo esa suposta normativa, se lle instaba con o obxectivo de
reducir o mal uso dos fondos públicos e incentivar a participación cidadá no control do gasto
público.
Ante información creíble sobre casos de corrupción, os votantes poden decidir penalizar ao
político nas urnas, en Galicia co PPdeG e na Coruña con @MareaAtlántica e @XulioFerreiro
non é posible....
O seu voto, non só prexudícalle aos seus congeneres, prexudícalle tarde ou cedo a Vostede, por
que a destrución social, só ten un rumbo, miseria, crispación, malestar, retroceso social, familias
destruídas, non pense que a Vostede iso non lle vai a apsar, a súa filla, hjjo puiden casarse cun
prexudicado directo e xa ten o problema dentro da súa casa.
O vixiante do atraco ao banco, é evidente que non acciona fisicamente o atraco pistola en man,
faio polo botín, e convértese en membro da trama organizada, por membro, colaborador e
encubridos, receptor e xa que logo é tan delincuente ou máis que o que entrou pistola en man a
roubar, un atracdor que de non sentirse apoiado con colaboradore sy vixiantes xamais entraría a
roubar, traslade isto á política e comprenderá como o voto (vixiante) pode ser tan culpable como
o corrupto ou corruptor.
Galicia e españa non se merece que nos diriga o PP, PPdeG, e moito menos ter nas instittuciones
a personaxes como @XulioFerreiro e @MareaATlantica.
Non temos claro a quen votar, pero se moi claro a QUEN NON VOTAR, nin PP, PPdeG nin
@MareaATlantica

