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O candidato do BNG pola provincia de 
Pontevedra, Luís Bará, esixiu a Mariano 
Rajoy e a Núñez Feijóo que “fagan unha 
condena enérxica da campaña mafiosa, 
de coaccións e de ataques á dignidade 
que están a sufrir os deputados do BNG 
na Deputación, porque senón serán 
complices de prácticas paraterroristas”. 
O nacionalista realizou estas declara-
cións en Tomiño na concentración de 
apoio ao deputado Uxío Benítez, que foi 
obxecto de novas pintadas ameazantes 
-que o poñían como centro dunha diana 
e o insultaban chamándolle cacero ou 
corrupto- no marco do ‘conflito’ do par-
que de maquinaria da Deputación. 

O número un da lista do BNG por Pon-
tevedra lembrou que as ameazas xa co-
mezaron o pasado mes de maio, cando 
se chegaran a poñer coroas fúnebres 
destinadas ao deputado e ao vicepre-
sidente provincial en varios puntos da 
provincia. “Agora co inicio da campaña 
electoral recrudecéronse os ataques 
e as pintadas mafiosas, de ameazas e 
coaccións a deputados do BNG na De-
putación de Pontevedra. Ante esta situa-
ción, e tendo en conta que hoxe o Par-
tido Popular está na praza de touros de 
Pontevedra, dende o BNG queremos, 
-dixo Bará- que Rajoy e Feijóo condeen 

estas actuacións que, dende logo, son 
ofensivas e unha incitación ao odio e á 
violencia que debemos desterrar da po-
lítica”. 

Bará tamén destacou que estes ataques 
e coaccións non van a amedrentar aos 
representantes do BNG en ningunha 
institución: “Non nos van volver atrás. 
Seguiremos coa nosa política de demo-
cratizar a Deputación, de eliminar todo 
tipo de prebendas e privilexios que foron 
instalados polo Partido Popular na épo-
ca do señor Louzán... Acabouse o caci-
quismo e chegou un tempo novo á De-
putación de Pontevedra. Non imos dar 
un paso atrás e vai seguir entrando aire 
limpo na institución provincial”, subliñou.
O cabeza de lista engadiu que dende 
o mes de maio de 2015 hai transfor-
mación profunda na maneira do novo 
Goberno provincial. “Foi evidente neste 
tempo o impulso transformador que se 
lle deu a esta institución nas materias 
do BNG. Tamén foi evidente o empeño 
porque fose unha institución vencellada 
coa idea da equidade e a igualdade. Go-
bernar para a maioría significa rematar 
con privilexios, con vantaxes e bene-
ficios, tratos de favor que benefician a 
unha minoría. Iso é precisamente o que 
está a facer que haxa certas resistencias 

a estes avances que está impulsando o 
BNG”, salientou. 

Hai que lembrar que Benítez eliminou os 
cobros de dietas e pernoctas sen xus-
tificar aos traballadores do parque de 
maquinaria (que ascendían a unha me-
dia de 700 €/mes) obrigando a presentar 
facturas formais para esas necesidade. 
Ata ese momento, os traballadores do 
parque, considerados ‘o brazo armado 
do PP’ cobraban esas cantidades sen 
obriga de presentar documentación 
grazas a unha orde presidencial asinada 
polo presidente Louzán. Xusto no inicio 
da campaña electoral CC OO anunciou 
o inicio dunha nova folga e apareceron 
novas pintadas ameazantes.

Luís Bará: “Rajoy e Feijóo deben condear as ameazas 
contra os deputados do BNG ou serán cómplices de 
prácticas paraterroristas”
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O candidato do BNG pola provincia 
de Pontevedra, Luís Bará, asegurou 
que é preciso que Galiza conte cun 
Servizo Galego de Benestar que ga-
ranta a protección social e o benestar 
dos galegos e as galegas igual que 
existe un Servizo Galego de Saúde 
(Sergas) que atende necesidades 
sanitarias. Así o indicou hoxe en 
Vigo despois de manter un encontro 
con representantes do colectivo ‘Os 
Ninguéns’, onde criticou a situación 
dramática e cruenta que está a vivir 
o país, con 700.000 persoas en ris-
co de exclusión e pobreza (o 30% da 
poboación), e 115.000 con necesi-
dades materiais básicas sen cubrir.  
“Esta é unha situación terriblemente 
dramática e insostible, e ante isto 
non podemos ter un goberno in-
sensible, sen alma, que non afronta 
unha solución integral a este drama 
social”, asegurou. 

Bará explicou que o BNG propón 
unha política integral e transversal 
que loite contra a pobreza e a exclu-
sión social mediante a creación do 
mencionado Servizo Galego de Be-
nestar co obxectivo de articular políti-
cas integrais e transversais na busca 
de solucións, incluíndo o emprego, 
o acceso á vivenda, a cobertura das 
necesidades materiais, a educación, 
a sanidade, e todas aquelas políticas 

públicas que permitan atacar e resol-
ver a cuestión. 

O candidato destacou que será pre-
ciso tamén crear e desenvolver un 
Plan de Emerxencia Social que dea 
resposta ás necesidades primeiras 
das persoas -do alimento, de cubrir 
a tarifa eléctrica e a vivenda- como 
se fosen as necesidades de saúde. 
“Este plan debe incorporar medidas 
efectivas de natureza económica 
como o cumprimento dos prazos 
para o cobramento de prestacións 
ou programas de vivenda efectivos 
que garantan que ningunha persoa 
sexa desafiuzada da súa vivenda”, 
subliñou.

O compromiso do BNG, segundo 
dixo Bará, é que a protección social 
será unha política de estado prio-
ritaria e que se poñerán os medios 
necesarios para convertela nunha 
acción central do goberno naciona-
lista. “A día de hoxe Feijóo segue sen 
desenvolver unha Lei de Inclusión 
Social. O PP demostrou que a crueza 
demoledora dos datos de pobreza e 
exclusión social non son suficientes 
para realizar unha aposta polas políti-
cas sociais”, destacou.

Finalmente, Bará asegurou que para 
dispoñer de servizos públicos con 

garantías Galiza debe desenvolver 
ferramentas propias e ter unha finan-
ciación e fiscalidade propias. “Non é 
de recibo que sendo a Xunta a ad-
ministración que debe proporcionar 
unha educación, sanidade e servizos 
sociais de calidade non teña marxe 
para actuar”, subliñou.

O candidato, durante o seu encontro 
con membros de ‘Os Ninguéns’, es-
tivo acompañado pola parlamentaria 
europea Ana Miranda, quen anunciou 
que o BNG acaba de conseguir unha 
reunión coa comisaria de Asuntos 
Sociais e Emprego da UE, Marianne 
Thyssen, na que estarán presentes 
representantes de vinte colectivos 
do país para tratar cuestións de pre-
cariedade laboral, exclusión social 
e persoas empobrecidas. “A comi-
saria europea aceptou a entrevista 
xestionada polo BNG alarmada pola 
situación de pobreza de Galiza. Que-
remos xustiza social e falaremos con 
Thysen de renda mínima, de pobreza 
infantil, de vivenda, de integración la-
boral de persoas con discapacidade 
e de inmigrantes. Hai moitos temas 
na mesa e esta reunión vén a de-
mostrar que o BNG é de utilidade 
nas institucións nas que está, xa que 
permite que unha delegación galega 
conte a realidade do país na UE de 
forma directa”, subliñou. 

Luís Bará: “Galiza precisa un Servizo Galego 
de Benestar que garanta a protección social”
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MORAÑA / CALDAS DE REIS

Luís Bará: “Galiza precisa dunha Lei do Viño que 
atenda as potencialidades da nosa viticultura”

O candidato do BNG pola provincia de 
Pontevedra, Luís Bará, avogou en As Ne-
ves pola elaboración dunha Lei do Viño 
en Galiza que considere as potenciali-
dades da vitivinicultura galega. Segundo 
asegurou, é fundamental que o goberno 
galego apoie os investimentos nos pro-
cesos de industrialización, especialmente 
nas pequenas adegas, financie  medidas 
de reconversión e reestruturación da viña 
e impulse medidas específicas dentro do 
Banco de Terras para fomentar o arren-
damento a longo prazo de superficies de 
cultivo de vide. 

Bará realizou estas declaracións duran-
te á visita á adega artesanal Abadía de 
Tortoreos en As Neves, que produce en-
tre 20.000 e 30.000 litros anuais cunha 
xestión familiar e exporta a lugares tan 
diferentes como a República Checa ou 
Colorado (EEUU). O cabeza de lista do 
Bloque louvou o traballo da adega e ase-
gurou que demostra que Galiza ten ca-
pacidade para sacar adiante proxectos 
solventes: “Que sería posible de ter un 
goberno que apoiase o noso sector pri-
mario? –preguntouse- Pois sería posible 
unha Galiza que desenvolvese as súas 
potencialidades, sería posible poñer o 
país a producir para sacalo do estanca-
mento”.

O candidato lembrou que é fundamental 
que o futuro goberno galego mire para o 
rural e reconduza o retroceso da situa-
ción do sector primario que produciu o 

Partido Popular nos últimos anos. “As 
consecuencias destas políticas traducí-
ronse nunha peor calidade de vida das 
persoas que viven do medio rural, por iso 
o noso obxectivo é reverter esa situación: 
considerar o medio rural un sector estra-
téxico chave na recuperación económica 
e redimensionalo baixo criterios de efi-
ciencia e sustentabilidade”, asegurou.

Neste sentido, Bará puxo sobre a mesa 
que non é suficiente con que as forzas 
políticas saiban o que queren facer co 
país, senón tamén demostrar que hai ca-
pacidade para facelo. “O BNG é garantía 
de solvencia, de seriedade e de saber fa-
cer, e así o demostra nos concellos nos 
que está a gobernar, tanto en As Neves, 
Ponteareas, Pontevedra... como nas de-
putacións, e no seu momento no gober-
no galego. É hora da valentía e de plantar 
cara a aqueles que non nos deixan des-
envolvernos como país”, subliñou.

Bará, que estivo acompañado na visita 
a As Neves polo alcalde, desprazouse 
despois ata Ponteareas, onde percorreu 
os postos da X Feira Tradicional e cami-
ñou polas rúas do centro para interesar-
se pola situación do comercio local. Alí 
manifestou o apoio do BNG ao comercio 
de proximidade, incentivando a compra 
de produtos locais e galegos, así como 
a distribución e relación comercial directa 
entre persoas produtoras e distribuido-
ras, a aposta por axudas á implantación 
de establecementos que comercialicen 

produtos autóctonos e de produción 
ecolóxica, e coñeceu iniciativas empre-
sariais da zona como a cerveza Curuxa 
ou aos produtores de mirabeis Alén do 
Val.

O nacionalista tamén sinalou a aposta 
do BNG polos centros comerciais aber-
tos como fórmula de oferta competitiva 
do comercio tradicional fronte a outros 
formatos e subliñou a necesidade de 
recuperar e fomentar os mercados mu-
nicipais e zonas comerciais e as súas 
contornas, incluíndo a peonalización de 
espazos. Neste sentido, subliñou que a 
pesares de que nun primeiro momento o 
comercio local pode ser reticente a esas 
medidas despois é consciente dos seus 
beneficios. “Ese proceso ocorre sempre 
e os comerciantes acaban pedindo máis 
espazos peonalizados, como xa ocorreu 
en Pontevedra”, asegurou.

Bará sinala as 
peonalizacións como 
unha ferramenta de 
mellora e dinamización 
dos contornos locais
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O cabeza de lista do BNG pola provincia de Pontevedra 
ás eleccións galegas, Luís Bará, asegurou que “Galiza 
precisa dunha fiscalidade propia que permita atender a 
sanidade e a prestación dos servizos públicos do país”. O 
nacionalista explicou que o BNG pretende frear o proceso 
de deterioro e de redución do gasto público en sanida-
de e en servizos públicos esenciais que levou adiante o 
Partido Popular, así como en reverter a política que quere 
poñer en mans privadas a xestión de grandes partes da 
sanidade pública logo de deteriorala: “Quérennos dicir que 
é mellor facer unha xestión privada da sanidade, e nós 
dicimos que sempre é mellor a xestión pública, porque é 
máis barata e eficaz”, subliñou.

Bará defendeu que é fundamental para o país ter un sis-
tema fiscal máis avanzado e propio que permita obter 
máis ingresos para, así, garantir a prestación dos servicios 
básicos aos galegos e ás galegas. “Se non temos máis 
ingresos non podermos dar resposta ás nosas necesida-
des. Non se poden facer milagres de repente, por iso son 
necesarios cambios estruturais que permitan que Galiza 
teña capacidade de influencia. É fundamental pelexar por 
un sistema máis xusto para o noso país. Non é tempo 
de servilismo, é tempo de plantar cara e deseñar unha 
política fiscal acorde coas necesidades dos galegos e das 
galegas”, subliñou o candidato.

“Galiza ten necesidades propias, e debemos ter un finan-
ciamento acaído tanto para sanidade, educación, servizos 
sociais ou dependencia e, para iso, precisamos ter fontes 
de financiamento que permitan apoiar estes sectores e ter 
un país máis produtivo, activo e que xere recursos e em-
prego”, insistiu. O candidato asegurou, neste sentido, que 

só facendo que Galiza recadase o imposto de sociedades 
engrosaría en 3.000 millóns os orzamentos do país.

En materia de privatizacións, Bará puxo o exemplo do 
hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, no que a Xunta de Ga-
licia vai investir máis de 1.200 millóns deixando os bene-
ficios na man dunha empresa privada. Pola contra, subli-
ñou que en Pontevedra foi posible non aplicar ese modelo 
de xestión privada e conseguir a ampliación de Montecelo 
grazas á presión social e política “co BNG á fronte”, que 
non deu facilidades ao goberno de Feijóo.

Pola súa banda, a candidata e parlamentaria portavoz de 
Sanidade do BNG no Parlamento galego, Montse Prado, 
afondou nas palabras de Bará e destacou que o PP plan-
texou a Sanidade como “un nicho de negocio”. Subliñou, 
así mesmo, que nos últimos anos levouse adiante unha 
“demolición planificada” do sistema galego de saúde para 
que os cidadáns acudan á sanidade privada ao ver o de-
terioro do servizo público. 

Prado destacou a necesidade de realizar unha auditoría 
da situación da sanidade galega para reverter as privati-
zacións e pasar a unha xestión enteiramente pública que 
poña en valor os hospitais de todo o país. “É fundamental 
facer unha xestión con transparencia das listas de espera, 
así como un plan de Recursos Humanos transparente e 
negociado cos profesionais”, engadiu.

PONTEVEDRA

Luís Bará: “Galiza precisa unha fiscalidade 
propia que permita atender a sanidade e os 
servizos públicos”
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O posicionamento exterior da cidade avanza con forza. As 
citas des semana (Rouen, Loulé, Alicant, Iruña... a visita de 
Tonucci e alcaldes e representantes municipais da rexión ita-
liana de Lazio) e o interese amosado por distintos medios de 
comunicación internacionais dan proba do prestixio de Pon-
tevedra como cidade referente en accesibilidade e mobilidade 
a nível mundial.

A pasada semana o alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández 
Lores, recibiu a Hugo Tian, representante da rexión chinesa 
de Hunan, que está interesado no modelo urbano de Ponte-
vedra, un modelo que respecta ás persoas e o seu patrimonio 
histórico. Neste sentido Hugo Tian propuxo un irmanarse con 
Pontevedra.

As citas inmediatas nas que Pontevedra terá un protagonismo 
estelar on as seguintes:

•	 15	de	setembro: Rouen	(Francia): Forum Métropole(s) 
en Transition, coa participación do Alcalde, Miguel	Anxo	
Fernández	Lores

•	 16	de	setembro: 	Alacant	(País	Valenciá).Dentro dos 
actos da Semana europea da mobilidade estamos con-
vidados a impartir unha conferencia de 17 a 19 horas 
no Departamento de Socioloxía II da Universidade de Ali-
cante. As xornadas que se inician coa nosa conferencia 
titúlanse: “Mobilidade sustentábel en entornos urbanos”. 
A conferencia de Pontevedra é: “Unha ciudade centra-
da nas personas. Peóns, seguridade e mobilidade. Cara 
unha inversión do esquema dominante” e estará a cargo 
de Daniel	Macenlle, intendente principal da Policía Lo-
cal

•	 21	 de	 setembro: Seminario de mobilidade urbana.	
Loulé	(Portugal). Dentro da sesión II Boas prácticas de 
mobilidade urbana. Caso de estudo “A cidade de Pon-
tevedra”. Ponente, Xosé	Manuel	Tato, director xeral de 
Urbanismo do Concello de Pontevedra. 

•	 21	de	setembro:	Iruña	(Nafarroa): Xornadas de boas 
prácticas en enerxía e cambio climático. En sintonía co 
cambio climático. Pontevedra conferencia inaugural co tí-

tulo “Pontevedra, cidade que camiña”. Compartirá expe-
riencias: Granada, Madrid, Andorra, Vitoria, entre outras. 
Ponente, Anabel	Gulías

•	 20-22	 de	 setembro Pontevedra. O psicopedagogo 
Francesco Tonucci ao fronte dunha delegación de alcal-
des e representantes municipais de concellos da	rexión	
do	Lazio	(Italia) estarán en Pontevedra co fin de parti-
cipar nunha xornada técnica sobre o modelo de cidade 
e coñecer os camiños escolares cos exemplos prácticos 
de Monte Porreiro e Barcelos. Tamén coñecerán a ex-
tensión do modelo pontevedrés ao rural cunha visita á 
parroquia de Salcedo.

Por outra banda, ven de chegar un confite do Instituto Urba-
no de CFLD (China Fortune Land Development Co., Ltd)  de 
Pekín, convidando ao alcalde Miguel Fernández Lores a dar 
unha conferencia sobre o modelo urbano de Pontevedra “a 
experiencia exitosa da primeira cidade sen coches no centro 
urbano”. O Instituto traballa no estudio e análise de estratexias 
de desenvolvemento de cidades. Na actualidade traballa coa 
Academia de Bellas Artes de China na planificación urbana 
do novo centro de Beijing (Pekín), o que será o novo distrito 
administrativo da capital chinesa. 

Paralelamente, a axencia francesa France-Presse a través da 
xornalista Laurence BOUTREUX contactou co Concello de 
Pontevedra co fin de facer unha reportaxe dos Camiños Es-
colares. O seu interese por Pontevedra xurdiulle ao ler unha 
entrevista co psicopedagoxía italiano Francisco Tonucci e o 
programa a prol da independencia e autonomía infantil dos 
nenos que se aplica e 20 concellos do Estado español... en-
tre eles, e como exemplo, o de Pontevedra. Quere coñecer 
o proxecto co arranque do curso escolar: como e cando se 
decidíu pór en marcha a iniciativa, deseño, obxectivos edu-
cativos e de desenvolvemento persoal dos nenos e nenas, 
itinerarios, organización... e resultados após de cursos de ex-
periencia.

Pontevedra séguese a posicionar 
como a cidade modelo a nivel mundial
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Martes 13

Mércores 14

Xoves 15

20:30 h. Biblioteca de BARRO
Acto Público, con Iván Bello, Pilar Allegue, 
Xosé Manuel Fdez. Abraldes e Montse Prado

20:30 h. Casa da Cultura de LÉREZ
Acto Público, con Mª Xosé Abilleira, Diego 
Moreira, Anabel Gulías e Miguel Anxo Fdez 
Lores

20:30 h. Casa do Pobo 
de VERDUCIDO
Acto Público, con Raimundo González, Diego 
Moreira e Anabel Gulías

20:30 h. Centro Social de ESTRIBELA
Acto Público, con Olga Parada, Demetrio 
Gómez e Carme da Silva

20:45 h. Casal de Ferreirós POIO
Acto Público, con Lidia Salgueiro e Luciano 
Sobral

20:30 h. Casa da Cultura “Castelao” 
MORAÑA
Acto Público, con Marcos Suárez, Eva 
Vilaverde, Guillerme Vázquez e Luís Bará 

20:30 h. Casa da Cultura
de PONTE SAMPAIO
Acto Público, con Raimundo González, Diego 
Moreira e Carme da Silva

20:30 h. Centro Social da DEVESA
Acto Público, con Pilar Comesaña, Demetrio 
Gómez e Anabel Gulías

20:30 h. Local Social de  CAMPELO
Acto Público, con Marga Caldas e Luciano 
Sobral

Axenda de actos
13-15 de setembro
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Venres 16

Sábado 17

Domingo 18

19:00 h. Praza da Peregrina de 
PONTEVEDRA
Charla-coloquio sobre A SITUACIÓN DA 
MOCIDADE GALEGA, con Alberte Mera e 
Olalla Obelleiro, 

20:30 h. Multiusos de ARCADE
Acto Público, con Manu Lourenzo, Olalla 
Obelleiro, Carme da Silva e Luís Bará

20:30 h. Centro Social de 
PONTECESURES

20:30 h. Casa do Pobo 
de TENORIO
Acto Público, con Anxo Santomé, Marga 
Caldas e Manu Lourenzo

20:30 h. Casa da Cultura de 
A CANICOUVA
Acto Público, con Raimundo González,
Carme da Silva e Miguel Anxo Fdez. Lores

21:00 h. Casa da Cultura de 
PORTAS
Acto Público, con Arturo Fontán, Demetrio 
Gómez e Olalla Obelleiro

12:30 h. Casa da Cultura de 
SANTA MARÍA DE XEVE
Acto Público, con Pilar Comesaña, María Bará, 
Anabel Gulías e Miguel Anxo Fdez. Lores

13:00 h. Praza das Palmeiras
de CALDAS DE REIS
Acto Público, con Alberto Fontán, Iñaqui Fdez, 
Manu Lourenzo e Olalla Obelleiro

20:30 h. Centro Social de MEÁN
Acto Público, con Pilar Comesaña, María Bará, 
Anabel Gulías e Miguel Anxo Fdez. Lores

Axenda de actos
16-18 de setembro


