Os cabezas de lista de En Marea Podemos Galicia, Ángela Rodríguez, e José Manuel García
Buitrón incumplen o código ético da formación PODEMOS e se embolsaron a maiores máis de 8
mil euros da indemnización.
Pladesemapesga insta aos ex parlamentarios de En Marea Ángela Rodríguez, e José Manuel García
Buitrón a que entreguen publicamente en centros ou comedores escolares para nenos para que
poidan comer este veran, si non o fan, estarán demostrando qwue carecen de alma, dignidade
política, moral e ética, todo o que non debe estar nun representante político.
Ángela Rodríguez Martínez (deputada por Pontevedra) e José Manuel García Buitrón (senador pola
Coruña) que tambien cobra a parte como, médico xubilado, correron con alma que leva o diaño a
cobrar os máis de 8 mil euros a maiores da indeminización malia que o prohibe explicitamente o
Código Ético de Podemos, e ante as miles de voces esixíndolles que os doasen para comedores
escolares han reuido tal donación, polo que á vista esta a palabra dibina.. !!! Polos seus actois lles
conocereis !!!..
Pladesemapesga volveu a reclamar aos poderes públicos que cumpran coa "obrigación" de garantir
no verán a alimentación dos menores dos fogares máis desfavorecidos, cando se pechan os
comedores escolares por vacacións.
Neste sentido, a Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesquero de Galicia apoia a todas as
voces, que pediron a todos os responsables públicos que "garantan a alimentación" dos menores de
"familias vulnerables" durante esta etapa.
A "suposta bonanza económica" segue sen chegar a un gran número de nenos, que están en
situación de pobreza e cuxa "única comida" é a do colexio en moitas ocasións,
aseguraPladesemapesga.
"Unha sociedade e uns políticos como os de En Marea que non son sensibles á situación e
necesidades dos menores é unha sociedade sen futuro", polo que tanto Ángela Rodríguez, como
José Manuel García Buitrón, non ten pantalla para reinvindicar nada en galicia, nin en nome de
PODEMOS, EN Marea ou a cidadanía .
O título XII. h do código ético de Podemos-En Marea advirte aos seus membros quedeberán
comprometerse a non percibir ningunha remuneración, nin cesantías de ningún tipo unha vez
finalizada a súa designación no cargo, algo que parece non se leron Ángela Rodríguez, e José
Manuel García Buitrón.
É unha denuncia clásica da bases de Podemos os continuos incumplimientos dos estatutos e
códigos éticos do partido.
Igualmente é unha crítica constante desde os círculos que a transparencia, especialmente a
económica, non esta sendo unha dos puntos fortes
SEGUNDO información de ABC, fontes oficiais de Podemos declaran que isto é unha situación
excepcional na nosa democracia.
Non se pode volver a un traballo para deixalo de novo un mes despois. Aínda así, e en
contraposición a estas declaracións, dez deputados de Podemos que causaron baixa se han
mantendo fieis ao Código Ético do partido e non solicitaron esta axuda. Segundo Podemos, por
razóns persoais.

Unha vez máis sorprende as diferenzas de comportamento entre uns e outros con respecto a un
mesmo código ético. Podemos consideraba esta axuda un privilexio antes de chegar ao Congreso e
velaquí o seu incongruencia ao considerala agora pertinente por parte dalgúns membros.
O mesmo sucede co estado das finanzas na web de Marea Atlántica que remite a datos e datas que
nada teñen que ver coa situación actual. O portal si ofrece datos vellos, caducados e sen
información de ningún tipo, só aparecen tarefas genéricas nun dubidoso exercicio de transparencia.
Pladesemapesga denuncia que minetras Carmen Rodriguez e o Sr Buitrón corren polos 8 mil euros
decenas de nenos comeron unha peza de froita nunha esquina mentres os seus compañeiros
accedían ao menú dos centros escolares.
Acosadas pola crise, as familias galegas aportaron no curso académico que agora finaliza cos
recortes máis de 8,3 millóns de euros á Consellería de Educación pola extensión do copago dos
comedores escolares, unhas partidas que ben poderían ir parar aos petos dos populistas de En
Marea, Sra Carmen Rodrígue e Sr Buitrón en forma de 8 mil euros, pero que iso non lles aminala
ante unha poboación indifnada coa súa VIL comportamento.
Para que se destinen esas partidas e soldos de escándalo na política, nada que ver cos salarios
mínimos inetrprofesionales que mostran os medios de comunicación manipuladores das masas, hai
xerada desde a política moita pobreza severa e menores con graves problemas de alimentación, pero
isto é algo que os MAMANDURRIAS DE en MAREA non contan e miran para outro lado,
deberían saber sen necesidade de ler os informes e os seus propios códigos éticos, como o de
Cáritas; só ten que buscar nos seus propios ficheros o número de parados, o número de familias que
non cobran nin a axuda de 400 euros cos que non se pode alimentar a unha familia.
Os moitos informes de entidades ao efecto conforman que moitos dos nosos nenos están en risco de
exclusión e a maioría teñen becas para o comedor, o que evidencia que agora que este servizo
péchase por vacacións non farán xa nin unha comida completa ao día.

