
 

CAMBIO DOS NOMES FRANQUISTAS NAS RÚAS 

DE CEA 

O grupo municipal do BNG en San Cristovo de Cea presenta 
ao Pleno da Corporación Municipal a seguinte moción para o 
seu debate e aprobación na próxima sesión plenaria. 

Exposición de motivos 

O actual nome das rúas de Calvo Sotelo e José Antonio chama a atención de múltiples 
visitantes, posto que parece un anacronismo que aínda sigan figurando nas principais rúas 
do concello persoas que tanto colaboraron na caída dun réxime saído das furnas para 
eliminalo pola vía armada, e que tan nefastas consecuencias trouxo para a totalidade do 
Estado e de Galiza en particular. 

Parece que vai sendo hora de buscar nomes máis neutrais, que teñan implicacións positivas 
para todos. Se queremos afondar na democracia é preciso buscar nomes que non 
provoquen o rexeitamento de ninguén, fomentando a neutralidade e o entendemento entre 
todos, así como aproveitar esta circunstancia para enxalzar a Cea. 

Son merecentes de distinción aquelas persoas que levantaron o pobo co seu traballo e 
esforzo. Neste aspecto cabe destacar, sen menosprezo de ninguén, dous sectores que 
foron chave para levantar o concello: as panadeiras e a emigración. 

As panadeiras cocían, levaban o pan e atendían o seu fogar. Así foron levantando pouco a 
pouco, co seu traballo diario, un sector que na actualidade e básico para Cea. Ben merecen 
que unha das principais rúas leve o seu nome. 

Por estas razóns, e outras moitas que se podería alegar no seu favor, o grupo municipal do 
Bloque Nacionalista Galego propón ó Pleno da Corporación Municipal: 

Cambiar o nome das actuais rúas Calvo Sotelo e José Antonio polo de 
“AVENIDA DAS PANADEIRAS”, de modo que dita avenida comprenda o 
mesmo tramo que na actualidade corresponde as dúas rúas modificadas. 
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