
Benquerida compañeira, benquerido compañeiro:

Contigo obtivemos neste mandato os mellores resultados do PSdeG-PSOE 
na historia das eleccións municipais na nosa provincia, pois acadamos máis 
alcaldías e concellerías que nunca, fomos a forza máis votada na capital, 
e rachamos, por fin, coa maioría absoluta do PP, que leva décadas gobernando 
a Deputación e impedindo o progreso.

Contigo, Ourense tamén foi a capital de provincia de máis de 40.000 habitantes 
con maior porcentaxe de voto socialista de todo o Estado nas dúas últimas 
eleccións xerais, e a provincia con mellor resultado nas autonómicas galegas. 

Mais estes logros políticos non estiveron exentos de atrancos, como o demos- 
traron o pacto vergoñento que mantén o control da provincia en mans dunha 
saga familiar, as mocións de censura que alentaron o transfuguismo cara 
gobernos da dereita, e os ataques dun Partido Popular que mesmo chegou 
a esixir que me retirara da vida política, entregando a miña acta de concelleiro 
na cidade de Ourense.

Estes obstáculos e accións antidemocráticas condúcennos a pensar que avan- 
zamos na dirección correcta para acadar unha Ourense afastada do control 
clientelar, demócrata e progresista, que defende o feminismo e a igualdade, 
o reparto equitativo de recursos aos concellos, a xustiza social e o desenvolve- 
mento planificado e sostible para superar, con urxencia, o declive demográfico 
e económico que sofre esta provincia.

E todo iso farémolo realidade contigo, no seo dun partido solvente que conta 
cun excelente equipo de profesionais, e compañeiras e compañeiros que atenden 
e asesoran á militancia nas nosas sedes, telematicamente ou desprazándonos 
onde e cando se precise, e sempre ao teu dispor. 

O domingo 23 de xaneiro elíxese a Secretaría Xeral do PSdeG-PSOE de Ourense, 
e gustaríame contar co teu voto para culminar a tarefa comezada hai 4 anos: 
acadar o goberno da provincia e os concellos polos que levamos tanto tempo 
loitando, porque estou convencido de que hoxe, a nosa terra, sente a forza das 
mulleres e homes socialistas. Contigo somos imparables.

Fdo.: Rafael Rodríguez Villarino
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