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O candidato de BNG-Nós pola provincia de Ponteve-
dra, Luís Bará, sinalou en Marín que é preciso que Galiza 
planifique e xestione directamente os seus portos para 
poñelos “ao servizo dos intereses xerais do país”. Segun-
do explicou o nacionalista, debe haber un novo sistema 
portuario “baixo titularidade galega que defenda as nosas 
grandes potencialidades no tránsito marítimo, pesqueiro, 
comercial e de servizos”.

Bará destacou que o executivo español cobra taxas e im-
postos pola actividade portuaria galega pero marxina ás 
instalación do país á hora de investir, comportamento que 
considera “unha discriminación” fronte a outros portos 
do estado. Para corrixir esta situación, o cabeza de lista 
considera necesario que Galicia conte con competencias 
exclusivas e poña en marcha un sistema portuario público 
“ao servizo dos interes xerais do noso país” en lugar “de 
ser un negocio rendible para as arcas do estado”.

Bará subliñou tamén que Galiza é una potencia no sector 
pesqueiro a pesares de ter sido maltratada por decisións 
políticas tomadas en Madrid ou Bruxelas. Neste sentido 
puxo de manifesto a necesidade de asegurar cotas de 
capturas para a frota galega, que está a vivir un continuo 
desmantelamento de barcos. “No BNG non queremos 
axudas para desmantelar barcos, queremos axudas para 
construílos e traballar dos nosos esforzos. Non queremos 
ser un país subsidiado. Queremos que nos deixen produ-
cir, porque aquí temos a capacidade, o coñecemento e os 
medios… Non queremos que nos poñan máis atrancos 
porque somos un país rico en recursos”, salientou. 

Así mesmo, o pontevedrés destacou tamén que os ga-
legos e galegas son pioneiros e emprendedores, e con-

siguen atopar maneiras alternativas para crear riqueza e 
emprego. Neste sentido puxo o exemplo do valor enga-
dido que crean os procesos de transformación da pesca, 
caso dos conxelados, e destacou que as institucións de-
ben apoiar as potencialidades deses proxectos. 

Bará tamén lembrou a necesidade de recuperar os ban-
cos marisqueiros e de sanear as rías, así como de anular 
a prórroga de Ence na ría de Pontevedra, que considera 
unha ofensa para todos os pontevedreses, así como unha 
demostración “da política podre” que se fai en Madrid. 
“No BNG non imos consentir que esa pasteira quede gra-
tis con terreos públicos. É a auténtica peste do século 
XXI, xa que non só condiciona a pesca e o marisqueo, 
senón tamén as potencialidades turísticas, a cohesión 
do territorio e a política forestal de Galiza”, subliñou, ao 
tempo que indicou que a marcha do complexo fabril será 
un dos eixos fundamentais da política parlamentar dos 
vindeiros catro anos. 

O candidato instou aos veciños de Marín a votar BNG-
Nós nas eleccións do 26X xa que, segndo dixo, esta 
formación é a única garantía de que Galiza vai estar re-
presentada en Madrid. “As nosas liñas vermellas van ser 
os intereses dos galegos e galegas fronte ao espectáculo 
que as forzas estatais deron nos últimos meses no Con-
greso, onde Galiza estivo ausente, fóra das negociacións 
do goberno e das políticas do estado”, dixo, para engadir 
que a presenza dun só deputado do BNG-Nós ten valor 
dobre porque pode apoiar un goberno que deixe fóra ao 
PP e tamén condicionar as políticas do estado en favor 
dos intereses das galegas e galegos”.

Luís Bará: “É preciso que Galiza planifique e xestione 
directamente os seus portos para poñelos ao servizo 
dos intereses xerais do País 
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Luís Bará, asegurou no mitin celebrado 
en Combarro que “Galiza ten experien-
cias de éxito que demostran que o monte 
comunal pode ter un uso sostíbel e rendí-
bel a medio prazo”. Bará falou das poten-
cialidades que debe aproveitar o país e 
apostou por que o monte teña diferentes 
aproveitamentos en lugar de estar supe-
ditado aos intereses privados “da produ-
ción de eucalipto e pasta”. “Pensamos 
que hai experiencias que demostran que 
o monte pode ter un uso máis diversifi-
cado e máis sostíbel pensando tamén no 
futuro. Iso pode ser rendíbel e máis bene-
ficioso para o país”.

O candidato lembrou que o monte comu-
nal pode ser aproveitado con éxito de-
mostrado con cultivos complementarios 
como as trufas, olivas, castañas ou froitos 
silvestres, ademais de potenciar os usos 
turísticos, patrimoniais e sociais. Neste 
sentido destacou a creación de diferentes 
cooperativas que están a xerar emprego 
e a crear riqueza mediante un modelo de 
empresa social con moitos beneficios. 
“As características xermánicas e galegas 
do monte, de defensa da propiedade co-
lectiva, demostran que se poden facer 
o monte produtivo a medio prazo en 
lugar de buscar dividendos inmedia-
tos como ocorre cando se poñen os 
montes ao servizos duns poucos”.

Por outra banda, Bará tamén falou do 
potencial do mar e da ría de Pontevedra 

en concreto, así como da necesidade de 
defender o seu carácter público fronte ao 
intento de consolidación de agresións, 
como é o caso de Ence. “O BNG non 
vai permitir nas institucións nas que 
estea presente, no Parlamento espa-
ñol, a consolidación de Ence  60 anos 
máis de permanencia na ría aproveitán-
dose de terreos de dominio público que 
son terreos de todos”. 

O candidato asegurou que o impacto 
de Ence impide o desenvolvemento 
harmónico das potencialidades da ría 
de Pontevedra dende moitos puntos de 
vista. “Como xa dixen noutras ocasións, 
Ence pode ser considerada a gran peste 
do século XXI. É unha grande lousa para 
o desenvolvemento do turismo, do maris-
queo, da pesca, do lecer, así como do cre-
cemento ordenado dos nosos montes e 
do sector forestal, que a día de hoxe están 
supeditados aos intereses da pasteira”.

Sobre os atrancos para a marcha da 
pasteira, sinalou que supoñen “un tema 
con moito simbolismo” sobre saúde 
democrática tanto de Galiza como do 
estado español. “As decisións que se 
teñen tomado sobre Ence poñen en 
evidencia a corrupción da política 
madrileña. Esas decisións só  benefi-
cian a intereses partidistas, polo que está 
en xogo tamén unha batalla en defensa 
da democracia e da ética fronte aos inte-
reses duns poucos e dos cartos”.

Finalmente, Bará insistiu en que Galiza 
debe ter confianza nas súas potenciali-
dades e que o monte e o mar son dúas 
delas. “Galiza é un país rico que pode 
saír adiante a pesares de atrancos”, dixo, 
para salientar que “unicamente somos as 
forzas galegas 100% as que imos buscar 
solucións para os nosos problemas”.

“Debemos defender o respecto para o 
noso país. No BNG imos defender a 
nosa dignidade e orgullo. Iremos a 
todas partes para defender esas ideas, 
valores e sentimentos e as nosas liñas 
vermellas van ser as necesidades e inte-
reses do país… Non como outras forzas 
políticas, que fixeron que Galiza estivera 
muda todos estes meses. Este país pre-
cisa que alguén o represente en Madrid 
e a única garantía de facerse respectar é 
o BNG”, finalizou.

Luís Bará: “O monte comunal pode ter un uso sostíbel e rendíbel” 

Luís Bará, asegurou que ”só BNG defende 
o mesmo en Galiza que en Madrid” fronte ás 
forzas políticas estatais para as que sempre 
priman os intereses de fóra “fronte ás necesi-
dades do noso país”.  

Bará lembrou que o BNG sempre puxo os in-
tereses dos galegos e galegos por diante, algo 
que o diferencia fronte a outros partidos cuxas 
cúpulas madrileñas dirixen aos seus satélites. 
“Nós ofrecemos unha voz propia para Galiza, 
e nun momento político onde non vai haber 
maiorías absolutas, podemos ser determinan-
tes para formar o goberno e aplicar políticas en 
favor dos intereses do país”.

“Quen se non o BNG vai defender os intereses 
da pesca galega fronte aos doutras partes do 
estado? Quen vai defender que se constrúan 
barcos en Galiza fronte aos asteleiros de Anda-
lucía, a onde se está a levar o traballo? Quen 
vai falar das peculiaridades do sector do viño na 
nosa terra? Só pode ser o BNG. Xa se ten de-
mostrado que os acordos por unanimidade en 

Galiza, como ocorreu coa AP-9 no Parlamento 
galego, transfórmanse nunha negativa para os 
intereses do noso país ao chegar a Madrid”, 
manifestou o candidato, para afondar en que 
é preciso que o cambio a partir do 26X “sexa 
nidiamente galego”. “Galiza ten que ser deter-
minante e protagonista e a única garantía para 
iso é o BNG”.

“A solución para o noso país está no naciona-
lismo, na nosa capacidade para organizarnos, 
crear, construír e resistir. Temos que estar pre-
sentes nas institucións para defender os nosos 
intereses. Nos gobernos nos que o BNG está 
exercemos a nosa capacidade transformadora 
e somos exemplo de que se pode cambiar a 
realidade. Pontevedra estaba en ruínas e quen 
tivemos capacidade de ver a súa potencialida-
de fomos os nacionalistas. Temos que poten-
ciar o que nos pode erguer. Temos que facer 
políticas que aposten polas nosas capacida-
des e só o poderemos facer con ferramentas 
políticas e financeiras”, subliñou. 

Neste sentido, Bará destacou a necesidade 
dun novo modelo de financiamento que per-
mita dispoñer dos impostos en función das 
necesidades do país. Así mesmo, apostou 
pola creación dunha Banca pública que per-
mita que os 14.000 millóns de aforro que xera 
o país non marchen fóra e se reinvirtan no te-
cido produtivo local. 

O candidato asegurou que “temos grandes 
potencialidades” e “hai que apoiar os secto-
res nos que xa somos potencia pero están 
mermados polas políticas nocivas de Madrid 
e Bruxelas e apostar tamén pola innovación, 
pola ciencia, polos emprendedores, porque 
nos vai o noso futuro nelo”, subliñou.

Luís Bará: “Só o BNG defende o mesmo en Galiza que en Madrid”
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O cabeza de lista de BNG-Nós pola provincia de Ponte-
vedra, Luís Bará, puxo enriba da mesa o seu compromiso 
por levar ao Parlamento “a voz da xente nova, a voz da 
xente que quere traballar e facer a súa vida aquí en Galiza, 
que non aspira nin a un traballo precario nin a marchar á 
emigración, a desenvolver o seu talento aquí, onde sabe 
e pode facelo”. Bará foi así de contundente hoxe na visita 
ao local de ensaio posto en marcha polo goberno local do 
BNG en Pontevedra, na que estivo acompañado pola por-
tavoz nacional Ana Pontón, e onde respostou ás preguntas 
sobre políticas de emprego para a mocidade de máis dunha 
vintena de rapaces e rapazas. 

Bará destacou que o proxecto do local de ensaio é unha 
aposta “polo talento e a capacidade creativa que ten a mo-
cidade”. Lembrou que chegou da man do goberno nacio-
nalista en Pontevedra logo de ser posto en marcha polo 
BNG na Xunta de Galiza, “quen non puido desenvolver o 
seu potencial” coa chegada do PP. Segundo o nacionalis-
ta, iniciativas como esta “están a dar froitos en forma de 
talento, creatividade, de grupos de música que están a 
desenvolver a súa actividade, a gravar, e que poden iniciar 
o seu camiño no ámbito musical” e  demostran que o da 
música “pode ser un sector emerxente con potencial para 
xerar emprego de calidade e poñer en marcha circuítos de 
difusión e distribución da nosa música”. 

“Este é un exemplo como moitos outros das potencialida-
des e das posibilidades que ten este país se se aposta por 
el, se se confía nas propias forzas e se desenvolven todos 
os recursos e potencial que ten Galiza”, subliñou. O cabeza 
de lista do BNG-Nós por Pontevedra destacou que é pre-
ciso que as forzas galegas con ADN cen por cen galego  
defendan esas potencialidades do país en Madrid apostan-
do por vías de saída da crise como a innovación, o coñe-
cemento e ciencia, “porque tamén hai experiencias que de-
mostran que este país é capaz de desenvolver experiencias 
pioneiras e innovadoras neste ámbito”, dixo. 

“Quero transmitir unha mensaxe de esperanza, de que o 
nacionalismo galego vai poder cambiar ese papel que lle 
teñen asignado a Galiza. Quero dicir que este país, den-
de logo, ten futuro se dispón de ferramentas políticas e fi-
nanceiras, e o BNG é a única garantía de que o país viva 
ese cambio de papel dentro do Estado, de ser protagonista 
nun cambio de goberno para poñer os intereses de Galiza 
como liñas vermellas á hora de conformar o executivo logo 
das eleccións do 26X. Por iso é preciso que os galegos e 
galegas voten BNG”, finalizou.

Menú trucado que cuestiona o nacionalismo
A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tamén fixo finca-
pé en que estas eleccións son unha oportunidade para que 
os galegos e as galegas “poidamos decidir” e non só “sexa-

mos espectadores da política estatal, unha política na que 
nestas eleccións nos queren presentar un menú a catro, un 
menú trucado, un menú no que se quere claramente poñer 
en cuestión o papel do nacionalismo”.

Pontón destacou que resulta “curioso ver as portas xira-
torias entre a nova e a vella política”, referíndose á visión 
‘centrípeta’ da política madrileña que comparten todas as 
forzas estatais. “Sorprende ver como líderes desa autode-
nominada nova política en Madrid veñen a Galiza a defen-
der o mesmo discurso centralista que podería facer o señor 
Aznar”, asegurou, para sinalar que a alternativa para Galiza 
pasa por romper con ese centralismo e esas políticas “que 
están a expoliat os aforros, os nosos recursos, e que mes-
mo provocan a emigración cada vez maior de xente nova 
en Galiza”.

“A alternativa é o BNG, que vai seguir reclamando a defensa 
dos galegos e galegas porque entendemos que necesita-
mos unha voz firme que nos defenda en Galiza, unha voz 
que non sexa espectadora nin apéndice de ningunha forza 
estatal”, subliñou. 

En canto á mocidade, Pontón insistiu en que as políticas de 
Feijóo, de Rajoy, e os recortes impulsados dende a Unión 
Europea, “precarizan cada vez máis o mercado laboral e 
mesmo intentan roubarlle a confianza e a esperanza nes-
te país”. Puxo enriba da mesa o proxecto do nacionalis-
mo galego e sinalou que “nós, no BNG, somos persoas 
comprometidas cun proxecto alternativo que cremos que 
non é lóxico que a mocidade de Galiza teña que emigrar ou 
vivir na precariedade. Vivimos nun país con posibilidades se 
realmente somos capaces de cambiar a dinámica política e 
poñer en marcha un cambio dende o punto de vista eco-
nómico que aposte pola creación de emprego de calidade 
do noso país. Somos parte desa xeración que cre que os 
galegos e galegas non temos que emigrar… Non nos dá a 
gana de que a xente de Galiza teña que coller as maletas 
cando vivimos nun país rico”, sentenzou.

Luís Bará: “Como candidato do BNG comprométome 
a levar ao Congreso a voz da xente nova que quere 
traballar en Galiza” 

CAMPAÑA
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O cabeza de lista de BNG-Nós pola provincia de Ponteve-
dra, Luís Bará, asegurou que a cultura galega é un sector 
estratéxico polo que hai que apostar para que sexa un dina-
mizador económico e de xeración de emprego. “A Cultura 
representa o 2% do PIB e xera o 3% do emprego en Galiza, 
pero nós pensamos que pode ser máis. O país é unha 
potencia, por iso é fundamental poñer en marcha fe-
rramentas de impulso, apoio e promoción. No BNG, 
coa nosa voz no Parlamento, faremos un traballo constante 
e continuado para apostar pola cultura deste país e para 
que teña o seu lugar no mundo e sexa a marca de calidade 
e identidade de Galiza”, dixo.

“A cultura galega triunfa cando sae fóra, e iso é garantía de 
que pode chegar a todos os públicos e a todos os conti-
nentes e de que pode crear máis emprego e de máis cali-
dade” insistiu Bará, quen estivo acompañado da portavoz 
nacional Ana Pontón nun encontro con representantes de 
empresas culturais do proxecto ‘Pontevedra ten un punta-
zo’ do Concello de Pontevedra. Trátase de profesionais do 
deseño gráfico e de espazos, da publicidade, gastronomía, 
comunicación, xestión cultural, produción musical, banda 
deseñada, escolas de tempo libre, teatro, música, guión ou 
editoriais, entre outros. 

Bará explicou que as industrias culturais en Pontevedra 
son a expresión máis clara da potencia do país e a 
súa capacidade, xa que a pesares de políticas contrarias 
aos seus intereses por parte das administracións galega e 
estatal “puideron construír proxectos, ter éxito e levar pre-
mios, sendo un orgullo para o país”. “En Pontevedra te-

mos o exemplo de que con apoio institucional do Concello, 
enerxía, creatividade e talento, proxectos xurdidos dende a 
base converteron a cidade nun referente no mundo cultu-
ral”, salientou, para destacar a súa ledicia por ver que ini-
ciativas xurdidas cando el era concelleiro de Cultura (1999) 
están consolidadas “e ademais hai moitas caras novas”.

IVE cultural

Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, 
puxo sobre a mesa tres propostas do BNG-Nós relativas ao 
mundo da cultura. A primeira é a redución ao 4% do IVE 
cultural que a día de hoxe está no 21%. “Traballaremos 
no Congreso para que se suprima ese incremento, porque 
foi unha das medidas máis lesivas que se adoptaron neste 
tempo. Foi unha puñalada ao sector cultural, unha puñala-
da ao dereito das persoas para acceder á cultura, e unha 
puñalada para que poidamos desenvolver o sector cultural 
galego”, indicou. 

Por outra banda, Pontón apostou pola eliminación do Mi-
nisterio de Cultura, ao non ter sentido que exista cando 
as competencias están transferidas ás comunidades autóno-
mas: “os fondos que agora ten o Ministerio deberían transfe-
rirse directamente a Galiza para poder desenvolver políticas 
propias no noso país”. 

Como terceira proposta Pontón apuntou a necesidade de 
desenvolver os vínculos coa lusofonía. “O estado español 
debe deixar de poñer atrancos, como os problemas para a 
recepción das televisións portuguesas en Galiza ou que o 
sinal da televisión galega non chegue a Portugal”, destacou, 
para engadir que a posibilidade de dispoñer desas canles 
é importante non só dende o punto de vista de coñecer 
unha lingua irmá, senón tamén polo desenvolvemento de 
sectores como o do audiovisual galego. 

“Estas son as cuestións das que quere falar o BNG cando 
se destaca a utilidade dunha forza nacionalista no Congre-
so. Temos moi claro que o voto ao BNG é un voto que 
vale dobre porque vale para desaloxar ao PP e as políticas 
nocivas que viñeron facendo nestes anos, pero tamén vale 
para defender os intereses deste país... E un dos intereses 
que consideramos estratéxico é defender a nosa cultura, 
o dereito a ter unha cultura en galego e que esta sexa 
un elemento de cohesión social e de dinamización da 
economía”, salientou.

Luís Bará: “A Cultura ten que ser un maior dinamizador 
económico e de creación de emprego para Galiza” 

MORAÑA
Luns 20 ás 20:45
Casa da Cultura
con Eva Vilaverde, Olalla 
Obelleiro e Miguel Fdez. Lores

CALDAS
Mércores 22 ás 20:30
Paseo Román López
con Iñaqui Fernández, Cecilia 
Tarela, Xosé Manuel Fdez. 
Abraldes e Eva Vilaverde
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No monte Taco, na foz do Gafos, e no barrio de 
Ponte Muíños (Lourizán) comezaron os primeiros 
traballos ao
abeiro do contrato de colaboración asinado polo 
Concello de Pontevedra coa Asociación Xoán XXIII 
para a realización de rozas e tarefas de mantemen-
to e mellora en distintos puntos do municipio. Os 
traballos desenvolveranse nos distintos núcleos de 
centralidade parroquial do rural pontevedrés duran-
te o verán.

No caso de Ponte Muíños os traballos -limpeza, 
roza, pequenos arranxos… comezaron pola zona 
lateral ó complexo deportivo das piscinas, o esta-
cionamento detrás do antigo colexio, os noiros e 
vías de acceso para continuar polo resto da parro-
quia.

Alba, Campañó, Cerponzóns e Lérez serán as se-
guintes parroquias onde traballarán os operarios da 
Fundación Xoán XXIII Discapacidade e Emprego 
que xa teñen asignadas tarefas.

En Alba actuarán ao redor do Centro cultural Rea-
riz, parque infantil e contorna. En Campañó na zona 
do Centro cultural (fronte ao Campaniola), parque 
infantil e contorna;na Igrexa, cemiterio e o aparca-
mento; no Centro cultural Campañó e praza Ca-
baleiro; no Centro cultural Sabarís e carballeira de 
Sabarís e no parque Corredoira. No caso de Cer-
ponzóns repasarán a área recreativa de A Ermida. 
Respecto a Lérez centraranse na área recreativa 
xunto a fonte da Ferreira; no Mosteiro e contorna 
e os accesos até o ríoLérez e o acceso ao colexio.

O calendario irá completándose coordinado polo 
Concello e a Fundación Xoán XXIII que ten como 
obxectivo a integración laboral e social das persoas 
con discapacidade intelectual.

Monte do Taco e Ponte Muíños 
primeiros do convenio de 
colaboración da asociación 
Xoán XXIII

O alcalde Miguel Fernán-
dez Lores participou no 
Foro das Cidades de Ma-
drid, onde falou de como 
Pontevedra logrou aplicar 
un modelo de mobilidade 
sustentable de éxito, dian-
te dun público de técnicos 
e representantes interesa-
dos que acudían a esta 
xuntanza anual de xestión 
e deseño urbano.

Lores, despois de falar do modelo pontevedrés ante os repre-
sentantes de Palma, Torres Vedras, Barcelona, Madrid e Cuenca 
participou nun animado debate ao redor dos límites do consen-
so ou das decisión por maioría cando se abordan situacións de 
cambio drástico como as que acostuman a traer consigo os pro-
cesos de transformación.

Lores suscitou un alto grado de interese ao reflectir que sen dú-
bida non se pode compracer a todo o mundo pero si a un ele-
vadísimo número de persoas polo que é convinte relativizar as 
ameazas de grupos de presión ou oposición que sempre estarán 
en fronte de calquera cambio que reduza os privilexios dos co-
ches no interior das cidades.

Manifestou que Pontevedra está a amosar que a cidade funcio-
na cos coches que necesita, sen ningún mais, xa que o exceso 
de vehículos convirte ás cidades en lugares nos que a vida cotiá 
non é doada.

Tamén subliñou que os cambios deben abranguer ao conxunto 
da cidade, e non só aos centros co fin de garantir a igualdade da 
cidadanía e a multifuncionalidade do espazo urbano. 

Lores: “Os cambios na mobilidade 
non poden compracer a todos, 
pero si á maioría”

Pontevedra, protagonista no Foro das Cidades de Madrid

A música protagonista da XVII edición da Feira Franca
A Feira Franca xirará nesta edición ao 
redor da música, tal e como decidíu o 
Consello Aberto.

Por outra banda, xa está aberta a Ofi-
cina da Feira Franca no antigo edificio 
do Conservatorio, na rúa Alfonso XIII,  
que tramitará todas as solicitudes para 
participar no mercado tradicional, nas 
ceas e xantares, así como todas as so-
licitudes da hostalería.

O horario de atención ao público é de 
09.00 a 14.00 horas, e as peticións po-
deranse presentar até o 15 de xullo.

O teléfono de contacto da Oficina da 
Feira Franca é 986 860 587.

CAMPAÑA
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O pasado 13 de Xuño cumpriuse un ano da investidura de Xosé 
Manuel Fernández Abraldes como Alcalde de Barro. Rompíase 
dese xeito cun goberno de 32 anos ininterrompidos do Partido Po-
pular. Un reto moi grande porque son innumerables as carencias 
que, como é sabido, ten o noso Concello -arrastradas por unha 
mala xestión do goberno do Partido Popular- e tamén, como é sa-
bido, porque desa mala xestión herdábanse unhas arcas públicas 
en auténtica banca rota, cunha débeda de máis de 1.300.000€.

Malia iso, o goberno de Barro traballa arreo para poder facer máis 
con menos. Por iso, sabedores de que a economía municipal non 
permite facer grandes obras nin paliar en só catro anos todas as 
carencias de Barro, o goberno aposta por unha política municipal 
que atravesa estes eixos: 

- Un concello que escoite e conte cos veciños e veciñas: A 
participación veciñal é necesaria para termos unha democracia de 
calidade. Fronte a 32 anos dun goberno que viviu de costas á ve-
ciñanza e que non escoitou aos veciños, o novo goberno de Barro 
aposta por un acercamento da institución municipal aos veciños 
e ás veciñas, realizando asembleas periódicas por parroquias e 
lugares, reuníndose con todos os colectivos sociais, culturais e 
deportivos de Barro e tendo a porta aberta do Concello a todas as 
persoas que o desexen. 

- Apostar pola Dinamización social e cultural: A potenciali-
dade do concello de Barro no ámbito cultural é por todas e todos 
coñecida, por iso, o goberno de Barro decidiu apostar decidida-
mente polo apoio a todas as persoas que, colectiva ou individual-
mente, teñan un papel neste ámbito. Así mesmo, co mesmo em-
puxe, o goberno impulsa unha programación cultural moi ampla 
para que as veciñas de Barro teñan unha alternativa de calidade 
no seu propio concello.  

- Un concello transparente e moderno: Somos da idea de que 
a transparencia é un concepto que debe ir intrinsecamente ligado, 
indiscutiblemente, a todas as institucións públicas a aos partidos 
políticos; por iso, este goberno apostou decididamente por ela. 
Do mesmo xeito, modernizar a institución era fundamental, por iso 
o goberno aposta por unha posta ao día en todos os ámbitos do 
Concello para andar cos tempos.

Na última Asem-
blea Aberta do 
BNG Iván Vello foi 
elixido por una-
nimidade como 
novo Responsá-
bel Local. Iván 
destacou o enor-
me papel que 
Santi realizou en 
Barro ao frente 
da organización 
nos últimos catro 
nos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. O 
novo Responsábel asegurou que “o BNG-AA debe 
seguir na mesma liña:  “apostar por un traballo en 
equipo serio e organizado, apostar por facer políti-
ca pensando en todos e todas e seguir apostando 
pola participación veciñal e a transparencia”. 

Así mesmo, anunciou que “o BNG-AA seguirá rea-
lizando asembleas abertas para que todas as per-
soas que o desexen se acheguen a contar as súas 
opinións, impresións, ideas ou críticas, coa inten-
ción de construír unha organización todo o útil e 
funcional posíbel, capaz de solucionar os proble-
mas da veciñanza e de ser o altofalante de todas 
as reivindicacións sociais da clase traballadora.”

Iván Vello toma o relevo 
de Santi Pazos como 
Responsábel Local

Un ano do BNG no goberno de Barro



http://www.pazodacultura.org/media/salon-do-libro/2016/Programa_Salon_do_libro_2016.pdf

