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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa das súas 

deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e Montserrat Prado Cores, ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non lei para o 

seu debate en Pleno relativa ás actuacións que debe realizar a Xunta de Galiza no 

Hospital da Barbanza coa finalidade de mellorar a atención sanitaria dos veciños e 

veciñas desta comarca. 

 

O dereito á saúde está consagrado no noso ordenamento xurídico como un dereito 

fundamental e deberá forma parte das prioridades dos gobernos. Porén, coa escusa da 

crise económica sucédense os recortes e privatizacións neste ámbito, con consecuencias 

gravosas para a saúde e o acceso igualitario de toda a poboación. Unha política que 

busca facer negocio coa saúde e que se demostra fracasada alá onde se implantou, con 

negativos efectos nos indicadores de saúde. 

 

O goberno da Xunta de Galiza actúa conforme estas máximas é ben aplicando duros 

recortes no sistema sanitario público, que tiveron un amplo rexeitamento e contestación 

social. Mais lonxe de rectificar continúa na mesma senda, sen ter en conta a opinión de 

pacientes, profesionais e poboación en xeral. A política sanitaria da Xunta de Galiza, 

está provocando que non se atendan axeitadamente as necesidades existentes e un 

continúo recorte do investimento público en saúde, que mingúa a calidade e a resposta 

do sistema ante as demanda das e dos cidadáns. 

 

Un exemplo claro desta política atopámolo no Hospital da Barbanza. Un hospital de 

carácter comarcal, que atende a poboación dos concellos de Porto do Son, Boiro, A 

Pobra do Caramiñal e Ribeira e que ve con preocupación o seu futuro ante o novo 

modelo de áreas de xestión integrada. Este hospital non recibiu investimentos para 
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melloras nos dous últimos anos , feito que demostra o papel residual que o Goberno do 

PP lle outorga ao mesmo e unha discriminación evidente. 

 

Entre os problemas que sería preciso atender sinalamos como máis urxentes as carencias 

no servizo de radioloxía -infradotado en relación coas necesidades que se teñen 

detectado-; as áreas de rehabilitación e fisioterapia teñen unhas listas de agarda moi 

elevadas; e precisan ampliarse as instalacións e medios dos servizos de urxencias e de 

laboratorio –neste último caso, cun proxecto de ampliación que o Goberno do PP 

paralizou-.  

 

A estas carencias súmase un problema conxénito no nacemento deste hospital, que 

xunto co de Cee, é o único que non conta coa categoría de celador. Unha demanda sobre 

a que este Parlamento mesmo aprobou unha resolución a proposta do BNG (no debate 

de política xeral do ano 2011), na que se relamaba a “creación da categoría de 

celadores”, mais que o goberno incumpriu de forma ostentosa. 

 

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) considera que a Xunta de Galiza debe atender 

estas demandas e levar adiante ás actuacións precisas para solucionar estas eivas, razón 

pola que formula a seguinte proposición non de lei para o seu debate en pleno: 

 

O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a levar adiante as seguintes actuación 

no Hospital da Barbanza: 

 

1. Reforzar as especialidades no Hospital da Barbanza, singularmente no caso de 

Radioloxía incrementando o número de facultativos especialistas en 

radiodiagnóstico e dotando a este centro hospitalario dunha nova sala de 

radioloxía convencional; e no caso de Fisioterapia, incrementando o número de 

fisoterapeutas e incrementando o espazo destinado ao ximnasio.  
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2. Ampliar os espazos dos servizos de urxencias e laboratorio. 

3. Crear  a categoría de celadores no cadro de persoal, dotándoo dos medios 

precisos para homologar este hospital ao resto da rede sanitaria pública, 

conforme as reivindicacións do Comisión de Centro do Hospital da Barbanza e 

de institucións e colectivos sociais desta comarca. 

 

Santiago de Compostela, 3 de Maio de 2013 

 

Asdo: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada e Viceportavoz do G. P. do BNG 

Montserrat Prado Cores 

Deputada do G. P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 03/05/2013 13:27:26 

 

María Montserrat Prado Cores na data 03/05/2013 13:27:34 
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