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O PSdeG esixe hoxe no pleno de Baralla a condena do franquismo 
e que o Código Penal tipifique como delito a súa exaltación 

 
Despois de que o alcalde asegurase que os represaliados “será que o merecían”, os 
socialistas esixen “un compromiso unívoco” do PP que despexe calquera indicio 
de dúbida sobre o carácter democrático da formación, “que hoxe está en 
entredito” 
 
O grupo municipal solicitará tamén a retirada do símbolo franquista existente na 
fachada da escola de San Martín, así como de calquera outra instalación pública, 
“coa maior celeridade posible”, en cumprimento da Lei da Memoria Histórica 
 
O PSdeG esixirá no pleno de Baralla convocado para esta tarde, ás 20:00 horas, que o 
Concello manifeste o seu total rexeitamento á ditadura franquista recoñecendo as inxustizas 
sufridas polos represaliados da ditadura; que rexeite calquera subvención ou achega 
económica a grupos con vinculacións franquistas tanto formais, como nominais; e que inste 
ó Goberno de España a que modifique o Código Penal para que a exaltación do franquismo 
sexa tipificada como delito. Xunto á moción na que recolle estas tres peticións, os socialistas 
presentarán na sesión plenaria de hoxe outra demandando a retirada do símbolo franquista 
existente na escola de San Martín da localidade. 
 
O grupo municipal do PSdeG volve a levar ó pleno iniciativas en defensa “do espírito 
democrático”, a pesar de que “a nula disposición do PP a opoñerse con feitos ó franquismo” 
quedou retratada na decisión do alcalde de Baralla de non dimitir dos seus cargos tras as 
súas “intolerables afirmacións” nas que asegurou que os represaliados “será que o 
merecían”, e na negativa dos populares a non reprobar ó rexedor, tanto no pleno 
extraordinario convocado a solicitude da oposición no Concello, como no da Deputación de 
Lugo, ou no Parlamento de Galicia.  
   
Os socialistas consideran “imprescindible para a saúde da nosa democracia” que o Partido 
Popular condene e rompa calquera lazo franquista ou autoritario”, en especial os seus 
representantes en Baralla, despois das “ferintes e indignates” palabras do rexedor. Ademais, 
explican, “este non é un feito illado, nin insignificante”, xa que “o alcalde de Beade mostra 
orgulloso no seu despacho a foto de Franco e ten no teléfono o himno de Cara al Sol, unha 
situación que Feijóo considera un chiste; ou as incontables fotografías de membros de Novas 
Xeracións facendo o saúdo fascista, entre outras exaltacións da ditadura, que, ademais de 
ser contrarias ó espírito de leis como a Memoria Histórica, ou declaracións institucionais 
como a do Parlamento de Galicia, atentan gravemente contra o espírito democrático”. 
 
“Tolerantes coas exaltacións do franquismo” 
O PSdeG esixe polo tanto “un compromiso unívoco” do Partido Popular que despexe calquera 
indicio de dúbida sobre o carácter democrático da formación “que hoxe está en entredito”, 
xa que, “a pesar do seu formalismo na toma de decisións, na práctica móstranse tolerantes 
coas exaltacións do franquismo”. De feito, o PP negouse a reprobar no concello, Deputación 
de Lugo e Parlamento galego, ó alcalde de Baralla polas súas “inaceptables” palabras. 
Ademais, “mentres as democracias dos países do noso ámbito cun pasado ditatorial 
basearon a súa transición na restitución das vítima e na condena explícita do fascismo, no 
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noso país, o PP móstrase morno cando se lle esixe un compromiso de Estado que repare as 
inxustizas do pasado franquista, como demostran as votacións en contra da Lei de Memoria 
Histórica ou a retirada de simboloxía franquista de espazos públicos”.   
 
Deste xeito, para os socialistas, a “veracidade” do rexeitamento do PP ó franquismo tamén 
pasa porque o grupo de goberno de Baralla acepte no pleno desta tarde a retirada do 
símbolo franquista que existe na fachada da escola de San Martín, así como de calquera 
outra instalación pública, “coa maior celeridade posible”, en cumprimento da Lei da Memoria 
Histórica. 
   
        Lugo, 27 de setembro de 2013 


