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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Baralla afirma que o alcalde “queda 
retratado” tras renunciar de novo a condear o franquismo  

 
O rexedor González Capón votou no pleno municipal en contra da moción dos 
socialistas que reclamaba condear o franquismo e instar a introducir no Código 
Penal a exaltación dos crimes da ditadura, e tamén se opuxo á retirada dun 
símbolo franquista na escola de San Martín 
 
“Tivo xa varias oportunidades para pedir disculpas de xeito oficial e para 
demostrar democraticamente que a súa frase non ten que ver co que pensa 
realmente, e non o fixo”, afirma Manuel Pérez, voceiro socialista, que critica a 
actitude de Capón, quen onte lle dixo ao socialista que estaba a facer “o camiño 
máis curto cara ao inferno” por acusalo de xustificar os crimes da ditadura 
 
O PSdeG de Baralla expresa a súa “nova decepción” e afirma que o alcalde, Manuel González 
Capón, “queda retratado” tras renunciar de novo a condear o franquismo no pleno municipal 
celebrado onte á noite. O rexedor do PP votou en contra de dúas mocións dos socialistas: 
unha que reclamaba condear o franquismo e instar a introducir no Código Penal a exaltación 
dos crimes da ditadura, e outra na que o PSdeG solicitaba a retirada dun símbolo franquista 
na escola municipal de San Martín. “Tivo xa varias oportunidades para pedir diculpas de xito 
oficial, nun pleno, e para demostrar democraticamente que a súa frase non ten que ver co 
que pensa realmente, e non o fixo”, explica o voceiro socialista, Manuel Pérez. 
 
Asismesmo, o socialista critica a actitude de Capón, quen onte lle dixo que estaba a facer “o 
camiño máis curto cara ao inferno” por acusalo de xustificar os crimes da ditadura, e 
negouse a respostar preguntas da oposición sobre outros temas de ámbito municipal. “É 
curioso que no pleno municipal teña este carácter cando o outro día, no pleno da Deputación 
no que tamén participaba, estivo absolutamente calado, e o seu partido non lle deixou nin 
abrir a boca no debate da moción sobre o franquismo”, observa Manuel Pérez. 
 
“É lamentable que os dirixentes do PP respalden estas actitudes” 
Os socialistas de Baralla lembran que o PP tivo tamén oportunidade de reprobar 
publicamente e esixirlle responsabilidades a González Capón e non o fixeron “nin desde a 
Xunta, nin no Parlamento, ni na Deputación”, escudándose “en que xa pedira disculpas, pero 
votando todo o contrario nor órganos institucionais cando hai que facelo oficial”. O PSdeG 
lemnbra tamén que o alcalde non quixo renunciar aos seus cargos nun pleno extraordinario 
solicitado pola oposición, nin os máximos responsables do seu partido na provincia e en 
Galicia llo solicitaron. “É lamentable que os dirixentes do PP respalden estas actitudes, aínda 
que pouco se pode esperar dun partido no que o seu presidente, Núñez Feijóo, cualificou 
publicamente como ‘chistes’ as exaltacións franquistas dos seus alcaldes”. 
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