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Nota de prensa 
 

O PSdeG esixe que Barreiro e Feijóo “dean a cara” e decidan “se 
o alcalde de Baralla debe seguir nos seus cargos”  

 
Os socialistas critican o “incomprensible silencio” dos líderes do PP Lugo e en 
Galicia despois das “graves, intolerantes e antidemocráticas manifestacións” do 
que tamén é deputado provincial sobre as vítimas do franquismo, e reclaman 
“que Feijóo e Barreiro aclaren se apoian estas afirmacións” 
 
Desde o PSdeG de Lugo lembran a “incoherencia” do PP, que “saíu en tromba 
esixindo dimisións en casos que non admiten comparación con este”,e convidan 
aos dirixentes populares “a que acudan aos plenos da provincia para comprobar a 
clase de alcaldes que manteñen” xa que “este tipo de actitudes ditatoriais están a 
converterse en algo habitual nos últimos tempos” 

 
O PSdeG provincial de Lugo critica o “incomprensible silencio” do líderes do PP en Lugo e en 
Galicia, José Manuel Barreiro e Alberto Núñez Feijóo, despois das “graves, intolerantes e 
antidemocráticas manifestacións” do alcalde de Baralla e deputado provincial Manuel 
González Capón, que afirmou no último pleno municipal que “os que foron condeados a 
morte” no franquismo “será porque o merecían”. O coordinador comarcal do PSdeG e tamén 
deputado Álvaro Santos afirma que Feijóo e Barreiro “deben aclarar de inmediato se apoian 
estas afirmacións e decidir se González Capón debe seguir nos seus cargos”. 
 
Desde o PSdeG de Lugo lembran a “incoherencia do PP”, que nos últimos tempos “saíu en 
tromba esixindo dimisións en casos que non admiten nin comparación con estes”, polo que 
lles piden “un pouco de seriedade e unha reacción consecuente e proporcional á gravidade 
das afirmacións”. Os socialistas lamentan asimesmo “a inaceptable resposta e os argumentos 
do alcalde de Baralla”, que “aínda trata de xustificar o inxustificable, cando o único que 
debera facer é saír de inmediato a pedir perdón e asumir a súa responsabilidade pola 
gravidade das súas palabras”. Álvaro Santos repróchalle ao rexedor popular “despois do dito, 
aínda se atreva a botarlle a culpa ao PSdeG e a dicir que é unha cuestión de aproveitamento 
político”. “Que esperaba, que tras unha declaración deste tipo nun pleno municipal 
quedásemos calados? A lei do silencio acabou hai tempo”, critica. 
 
“Actitudes habituais nos plenos” 
O socialista convida ademais aos dirixentes populares “a que acudan aos plenos da provincia 
para comprobar a clase de alcaldes que manteñen”, xa que “este tipo de actitudes ditatoriais 
e intolerantes están a converterse en algo habitual nos últimos tempos”. Así, lembran por 
exemplo a frase do alcalde de Barreiros, que afirmou que “as feministas son feministas ata 
que casan, os comunistas ata que teñen cartos e os ateos ata que cae o avión no que 
viaxan”, a actitude do alcalde de Guitiriz “que xa expulsou en dúas ocasións dos plenos a 
xente que el consideraba que podía pensar diferente” ou a negativa do alcalde de Vilalba a 
gardar un minuto de silencio no pleno hai só uns días polas vítimas do accidente ferroviario 
de Santiago, como solicitaba o PSdeG. “Isto empeza a ser realmente preocupante, e a Feijóo 
e Barreiro tamén debería preocuparlles”, afirma Santos.  
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