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Manuel Martínez anuncia que este xoves a Corporación celebrará o Pleno 

extraordinario para nomear Filla Adoptiva de Becerreá a Teresa Romero 
 

O alcalde socialista cumpre así o compromiso asumido na reunión que mantivo, xunto a outros membros 

do equipo de goberno, o 10 de novembro coa afectada polo Ébola e familiares desta 

 

A proposta de Alcaldía permitirá así conceder oficialmente esta distinción a esta veciña en decembro, unha 

vez de volta a Becerreá logo das revisións médicas ordinarias que ten que realizar en Madrid 

 

Martínez destaca que se trata “dun mérito xusto” e co que se pretende, logo da actitude que adoptou a 

administración Central e madrileña en relación á doutros países como EEUU, Francia ou Alemaña, “reparar 

ou compensar na figura de Teresa Romero o trato recibido por eses responsables e ao mesmo tempo 

agradecer e felicitar aos profesionais sanitarios por este éxito” 

 

BECERREÁ, 24 DE NOVEMBRO DE 2014.- O alcalde de Becerreá –Manuel Martínez- anuncia que este 

xoves, ás 19:30 horas, a Corporación municipal celebrará o Pleno extraordinario, no que se aprobará 

nomear a Teresa Romero como Filla Adoptiva deste concello. Deste xeito, o rexedor cumpre o compromiso 

asumido na reunión que mantivo, xunto a outros membros do equipo de goberno, o 10 de novembro coa 

afectada polo Ébola e familiares desta. 

 

A proposta de Alcaldía permitirá así conceder oficialmente esta distinción a esta veciña en decembro, unha 

vez de volta a Becerreá logo das revisións médicas ordinarias que ten que realizar en Madrid. Martínez xa 

subliñara en días pasados que para a entidade local é un satisfacción conceder esta distinción a Teresa, e 

non porque tivese ébola, senón pola solidariedade e coraxe que demostrou, e segue a demostrar, antes de 

contraer esta enfermidade, durante e despois da súa recuperación.  

 

“Todo o pobo de Becerreá apoia e está orgulloso de Teresa. Cremos que se trata dunha iniciativa que non 

supón máis que un recoñecemento ao seu esforzo, dedicación e coraxe”, afirma o alcalde, ao tempo que 

indica: “sempre o defendemos e así o seguimos mantendo. Esta é unha distinción xusta. Eu mesmo llo 

transmitín á propia Teresa. O despropósito da xestión que levou o PP neste caso é inadmisible, como 

tamén o foi que os nosos dirixentes en Galicia respaldasen e avalasen as decisións do Goberno da 

Comunidade de Madrid“, afirma o alcalde socialista. 

 

“Un mérito” resaltado por centos de persoas 

Neste senso, Martínez destaca que se trata “dun mérito” que resaltan centos de persoas, e que así o 

fixeron chegar ao concello, a través de cartas, mails, faxes, etc., e que se suman ás innumerables misivas 

e ofrecementos de todo tipo recibidas directamente por ela e a súa familia. Sirva como exemplo, explica, a 

que figura na proposta de Alcaldía e que procede dos alumnos do IES Valle de Camargo; instituto dun 

municipio cántabro e que di o seguinte:“.... has sido el icono de toda España e incluso del mundo. Te 

hemos seguido desde que te contagiaste del Ébola, hasta que lo has superado, emocionándonos, 

angustiándonos y sufriendo por ti....”. 

 

Por este motivo, e vista a actitude que adoptou a administración Central e madrileña en relación á doutros 

países como EEUU, Francia ou Alemaña, o concello de Becerreá quere así, precisa o rexedor socialista, 

“reparar ou compensar na figura de Teresa Romero o trato recibido por eses responsables e ao mesmo 

tempo agradecer e felicitar aos profesionais sanitarios por este éxito”. 
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