
Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) 

6º Roteiro da Vergoña- 12 de marzo de 2022 

MANIFESTO LIDO POLO ACTOR FERNANDO MORÁN 

FÓRA FRANQUISTAS DAS NOSAS RÚAS 

Este é o 6º duns roteiros que a CRMH da Coruña iniciou en 2005 e que continuaremos nos próximos 

meses até acabar cos 110 restos do franquismo que aínda quedan na Coruña, despois de 45 anos de 

democracia e 15 anos da aprobación da Lei de Memoria Histórica. 

Hoxe reivindicamos a retirada de rúas e distincións a cinco significados franquistas –Pedro Barrié 

de la Maza, Alfonso Molina Brandao, Eduardo Sanjurjo de Carricarte, Fernando Álvarez 

Sotomayor e Ambrosio Feijoo Pardiñas– que forman parte das 14 persoas sinaladas polo informe 

do Instituto José Cornide encargado polo concello. 

Queremos que se retiren as rúas dos alcaldes na ditadura, como xa fixeron Bilbao, Barcelona, 

Pamplona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Cádiz…tamén co voto do PSOE. Se Ferrol en 1981, con 

alcaldía socialista, xa retirou a rúa de Salgado Torres, falanxista e represor, por que a Coruña mantén 

a súa avenida e o nome dun colexio? Como é posíbel que o salón anexo á Alcaldía, onde se recibe ás 

visitas, estea presidido por grandes retratos de catro golpistas: Miguel Primo de Rivera, José Calvo 

Sotelo, Mario Muslera y Planes e Severiano Martínez Anido? Queremos que se retire a distinción de 

Fillo Adoptivo a Manuel Fraga –concedida en 1968 polos servizos prestados á ditadura como 

ministro de Franco– como xa fixeron Ferrol e Cedeira. 

Temos unha monarquía impresentábel, corrupta e herdeira do franquismo. O Rei Juan Carlos I non 

merece ningún tipo de recoñecemento social. O mesmo que Pontevedra, Vitoria, Xixón etc. retiraron 

a súa avenida, co voto a favor do PSOE, pedimos que A Coruña retire a Juan Carlos I a Medalla de 

Bronce da cidade, concedida na ditadura. 

Hai unha evidente falta de vontade política por parte do goberno municipal da Coruña para 

acabar cos restos do franquismo. Apróbase en 2017 a constitución do Consello da Memoria 

Democrática e cinco anos despois aínda non comezou o debate para acabar coa simboloxía franquista, 

despois de secuestrar durante un ano o informe do Instituto José Cornide. O goberno municipal non 

divulga o citado informe, nin executa as súas recomendacións, como aprobou o Pleno de decembro 

de 2021, e non retira a rúa do alcalde Peñamaría de Llano, cando o Pleno do Barco de Valdeorras 

aprobou por unanimidade a proposta de cambiar esa rúa por Mártires de Valdeorras, honrando así ás 

vítimas da actuación criminal nesa comarca da Lexión, dirixida por Peñamaría. 

A permanencia destas rúas, retratos e distincións a significados  franquistas, fascistas e criminais é 

un caso único nos países democráticos e unha vergoña para A Coruña. É un auténtico atentado contra 

a democracia e unha ofensa ás vítimas do franquismo.  

             ACABEMOS CON ESTA VERGOÑA! 


