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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A MEMORIA

DEMOCRÁTICA

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello

de Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O pasado 27 de abril constituíuse a Comisión especial de Memoria Histórica do Concello de Santiago,

e a pesar do anuncio de que sería convocada novamente en breve, pasados case tres meses ainda

non existe constancia dunha nova convocatoria, como tampouco temos constancia de que o goberno

municipal teña interese en continuar coas políticas de memoria histórica iniciadas no anterior mandato.

Precisamente, hai 5 anos lembrabamos os 80 anos do golpe de Estado e como isto afectou á nosa

cidade. O Concello de Santiago exercía a súa responsabilidade coa cidadanía e, froito da colaboración

co departamento de Historia da Universidade de Santiago, desenvolvéronse dous importantes

proxectos: unha grande exposición na Fundación Granell, e un Congreso Internacional que reuniu en

Compostela a historiadores e historiadoras de todo o mundo.

Con estes actos centrais cos que Histagra, en colaboración co Concello, lembrou o 80 aniversario do

inicio da Guerra Civil Española. 80 anos. Santiago 1936 foi unha mostra que quixo explicar como

Santiago pasou de ser unha cidade en plenas festas do Apóstolo na que aínda se festexaba o Estatuto

de Autonomía de Galicia, a converterse no escenario do medo e da persecución. E xusto coincidindo

co 80 aniversario do Golpe de Estado, o 18 de xullo, iniciouse o Congreso Internacional 1936 ¿Un

novo relato? 80 anos entre historia e memoria, que se celebrou ao longo de tres días na Facultade de

Xeografía e Historia, a Fundación Eugenio Granell e o Teatro Principal. Un congreso que foi máis alá

das sesións clásicas de conferencias e mesas redondas ofrecendo tamén tres charlas abertas ao

público no Teatro Principal. Nesta colaboración con Histagra, o Concello de Santiago, daba pasos

firmes na construción da Memoria democrática do noso municipio.

Neste sentido cómpre distinguir entre a Historia e a memoria histórica, a primeira é unha disciplina do

campo das ciencias sociais que pretende ser un relato rigoroso sobre o acontecido no pasado, unha

disciplina que procura entender o que pasou e porqué pasou. Sen embargo a memoria funciona dun

xeito substancialmente diferente, non se centra tanto en entender ese pasado como en tirar del

referencias útiles para o presente. É por iso que a construción da Memoria Democrática debe ser unha
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responsabilidade da que a institución local non pode abdicar nin manter a actual pasividade, posto que

a través desta memoria é onde podemos acceder ao coñecemento e referencialidade daqueles

acontecementos do pasado que poidan funcionar como fonte de inspiración ou de lexitimación do noso

presente democrático.

É desde esta perspectiva, e por saúde e hixiene democrática, que é tan necesario dar a coñecer todos

os espazos esquecidos que teñen relación tanto coas prácticas de violencia, persecución e represión

política asociadas ao golpe do 36 como coas políticas represivas da ditadura franquista. Ao tempo que

tamén se recuperan do anonimato a resistencia democrática tanto ao primeiro golpe como á posterior

ditadura.

No anterior mandato municipal, foron moitas as actuacións realizadas neste camiño, desde a xa

mencionada lembranza do golpe do 36, ata as constantes homenaxes e lembranzas Ás Marías -coa

instalación dunha placa que recoñecía o seu carácter de vítimas e represaliadas políticas- ata actos

simbólicos como a colocación do retrato de Ánxel Casal presidindo o despacho da Alcaldía; as

homenaxes a Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo; os bandos da Alcaldía polo 25 de xullo; as

homenaxes e lembranza aos represaliados na Falcona; a homenaxe aos fusilados en Boisaca

incluindo o alcalde accidental, último republicano, José Germán Fernández; as publicacións sobre o

Santiago republicano, sobre o Estatuto do 36; as demandas contra a familia Franco polo ‘roubo’ das

estatuas do Mestre Mateo; a homenaxe a Lorca e os seus 6 poemas galegos; entre outras iniciativas.

Tamén foron moitas as propostas e actividades situadas en marcos diferentes ao republicano e

franquista, como o centenario da Irmandade da Fala de Santiago e a lembranza a Porteiro Garea; a

homenaxe ao primeiro alcalde do actual período democrático, Souto Paz; a festa do Banquete

Democrático de Conxo e todas as actividades publicacións de recuperación da súa memoria; o mapa

literario da cidade; a resignificación da Compostela Territorio das Mulleres; a placa -actualmente

desaparecida- na Rúa da Moeda Vella a Sancha Pérez e María Leve, dúas mulleres que conviviron

nesa zona como parella en pleno século XIII; a homenaxe a Giner de los Ríos ou ao Vello dos Contos;

ou as publicacións amparadas sobre unha figura como Montero Rios; a necesaria recuperación da

memoria do traballo, moitas veces moi feminizado, como no caso das lavandeiras do Sarela; etc,...

Unha intensa actividade que podería ser ainda moito máis detallada, que ademais coincide co espírito

do anteproxecto de Lei de Memoria Democrática, actualmente a debate nas Cortes do Estado. Unha

Lei que procura dar un marco legal máis avanzado ás políticas públicas de memoria procurando a

participación e a reflexión colectiva, así como a reparación das vítimas. Unha nova Lei que procura

ademais que as institucións públicas interveñan sobre os lugares da memoria con propostas e contidos

e non só con declaracións ou simbolismos.

Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte ACORDO:

1. Que se convoque, á maior brevidade posible, a Comisión de Memoria Histórica

do Concello de Santiago e que se incorporen á mesma propostas de persoas,

institucións e colectivos referentes en Compostela, no ámbito da Historia e a

Memoria.
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2. Que a mencionada Comisión elabore un plano de actuación de Memoria

Democrática concordando co espirito da nova Lei, fundamentalmente no

relacionado á participación social e á reparación das vítimas.

3. Que neste plano de actuación de Memoria democrática se recollan accións de

investigación, sinalización e propostas de intervención sobre os lugares da

memoria e da resistencia democrática que teñen caído no esquecemento para a

súa resignificación.

4. Que en todos os puntos anteriores, de xeito transversal, exista un especial

tratamento ao papel activo das mulleres en Compostela como protagonistas da

loita pola democracia e polos valores da liberdade, igualdade e solidariedade.

5. Instar ás administracións galega, estatal e provincial a colaborar co Concello de

Santiago no impulso destas políticas de Memoria Democrática.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de  2021

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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