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Moción do Grupo Municipal de Somos Cambados para esixir 

que o Pazo de Meirás sexa do pobo 
 

Xurxo Charlín Trigo, con DI 76.862.042-K, concelleiro do Ilmo. Concello de Cambados, en base 

ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 

Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta, 

diante do Pleno da Corporación esta moción, en base á seguinte 

 

Exposición de motivos: 

 

A xestión das visitas ao Pazo de Meirás, declarado Ben de Interese Cultural (BIC), ao cargo 

Fundación Nacional Francisco Franco, que de acordo cos seus propios estatutos ten como 

obxectivo difundir o legado do ditador, é unha vergonza nun estado democrático e unha 

ofensa ás vítimas da represión. Hai pouco, en varios comunicados, a entidade reafirmaba o seu 

compromiso, non coa memoria, senón co enxalzamento da ditadura e o seu caudillo, amais de 

negar a represión e humillar ás suas vítimas  

 

http://www.fnff.es/Comunicado_El_Pazo_de_Meiras_3667_c.html 

http://www.fnff.es/Comunicado_La_peticion_de_ilegalizacion_de_la_FNFF_3677_c.html 

 

Esta clase de fundacións e de pronunciamentos serían impensables noutras latitudes, onde 

estarían prohibidos por seren xestos de exaltación dun golpe de estado e corenta anos de 

ditadura militar que deixaron miles de vítimas inocentes. 

 

Existe constancia do incumprimento reiterado do réxime de visitas que legalmente se 

estableceu, recollido na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia para os Bens de Interese Cultural, 

de cando menos catro días ao mes, e da atención telefónica debida, que se fai mediante un 

número que estivo desconectado durante meses. Feitos polos que a Xunta de Galicia, a través 

da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, abriu un expediente á familia do ditador, 

“propietaria” do pazo, con apercibimento de sanción, pola comisión dunha infracción 

administrativa en materia de patrimonio cultural, que será como máximo de 6.000 euros. 

 

A Xunta de Galicia non pode tolerar pasivamente que a fundación se faga caro da xestión do 

réxime de visitas ao BIC. Moito menos cando lle consta, en varias ocasións e por escrito, a 

disposición formal do Concello de Sada a asumir estas funcións. 

 

A razón democrática esixe que as vítimas obteñan memoria, xustiza, respecto, recoñecemento 

e reparación. Reparación que non terá lugar mentres non se poña fin ao espolio que significou 

a adquisición por medio da ameaza, a extorsión e a presión da propiedade do Pazo de Meirás 

polo ditador, propiedade que segue a detentar os seus descendentes directos. 
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A propiedade e o uso do pazo por parte da familia Franco supón detentación, por título 

ilexítimo da súa causa e orixe, en canto resultado dun proceso de adquisición forzada e 

coactiva, fraudulentamente disfrazado en forma de doazón e compra-venta, tal e como 

acreditan probas documentais e estudos de investigadores e historiadores. Esta detentación 

polos herdeiros de Franco supón unha ofensa para a cidadanía, e supón un vestixio máis dos 

privilexios obtidos polo abuso da forza do réxime do terror. 

 

Cómpre reparar a honra e a dignidade das persoas que foron roubadas e forzadas a ceder 

diñeiro e propiedades baixo risco de represalias por parte dunhas autoridades que non 

dubidaban en utilizar a violencia máis extrema. 

 

A modificación da Lei 52/2007, da Memoria Histórica, e da lexislación estatal de fundacións, 

debe ter como obxectivo común tanto un maior recoñecemento das vítimas da represión e a 

reparación e reversión compensadora dos efectos, no primeiro caso, como o impedimento 

legal para que entidade como a Francisco Franco poidan impunemente e mesmo ao amparo da 

legalidade democrática divulgar, louvar e difundir o terror franquista, no segundo. 

 

Obxectivo de modificación lexislativa que necesariamente debe contemplar as determinacións 

legais oportunas para que o Pazo de Meirás se incorpore ao patrimonio público, para a súa 

posta en valor asociada á memoria histórica, tal e como expresamente se prevé no Plan Xeral 

de Ordenación Municipal (PXOM) de Sada, pendente de aprobación definitiva. 

 

A cidadanía vénse mobilizando para acadar, por fin, a reparación, a dignificación e a 

democratización da memoria, e neses obxectivos deberían atopar, unidos, a todos os grupos 

que forman parte desta Corporación 

 

Sada dá un paso adiante 

 

O pasado Pleno da Corporación Municipal de Sada, de 12 de agosto de 2017, adoptou o 

seguinte acordo: 

 

“1.- Apoio expreso do Pleno da Concello de Sada para, apoiando as solicitudes formuladas pola 

Alcaldía de Sada o pasado 31 de xullo e a do Concelleiro delegado de Promoción Económica, 

Turismo e Medio Ambiente de xullo de 2015, instar á Xunta de Galicia a solicitude de que sexa 

o Concello de Sada quen xestione o réxime de visitas ao BIC Pazo de Meirás. 

2.- Instar á Xunta de Galicia a que realice todas as actuacións tendentes a evitar e, no seu caso, 

non autorizar, que sexa a Fundación Nacional Francisco Franco quen xestione as visitas ao BIC 

Pazo de Meirás. 

3.- Instar a Xunta de Galicia a que esixa aos propietarios que detentan o inmoble que cumpran 

co réxime de visitas ao BIC disposto na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, con 

independencia da resolución dos expedientes polos incumprimentos reiterados xa incoados, 

coa imposición da máxima sanción prevista en dita Lei para ditas infraccións. 
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4.- Demandar da Xunta de Galicia e goberno do Estado o apoio institucional a todas aquelas 

actuacións encamiñadas a recuperar o Pazo de Meirás para a titularidade e uso públicos. 

5.- Formalizar declaración institucional de condena expresa ante os comunicados emitidos pola 

Fundación Nacional Francisco Franco así como de apoio á memoria das vítimas do franquismo. 

6.- Instar ás Cortes do Estado, Grupos Parlamentarios e do goberno do Estado ás iniciativas 

lexislativas conducentes á modificación da vixente Lei 50/2002, de Fundacións, co obxecto de 

amparar a declaración como ilegais daquelas que como a Fundación Nacional Francisco Franco 

teñan por obxecto a homenaxe á vida e obra criminais do ditador.  

7.- O Pleno da Corporación asume e comparte os acordos adoptados na sé da Deputación 

Provincial da Coruña en reunión celebrada o pasado dia 9 de agosto de 2017, e que son os 

seguintes :  

1.- Rexeitar a xestión por parte da Fundación Nacional Francisco Franco do programa de 

visitas ao Pazo de Meirás, apoiar a demanda do Concello de Sada de que sexa dita administración 

quen as xestione, e condenar as declaracións manifestadas a través dun comunicado e do seu 

portavoz de apoloxía do franquismo. 

2.- Instar a modificación da Lei de Fundacións con obxecto de impedir a legalidade de 

fundacións que fagan apoloxía do franquismo. 

3.- Realizar un estudo arredor do espolio e a apropiación do Pazo de Meirás por parte da 

familia Franco e sobre o proceso para posibilitar a súa devolución e incorporación ao patrimonio 

público. 

4.- Reclamar a aprobación dunha Lei Galega da Memoria Histórica galega que, entre outros 

obxectivos, impida o enxalzamento dos protagonistas da represión e inclúa as correspondentes 

disposicións relativas ao pazo de Meirás e á súa posta en valor asociado á recuperación da memoria 

historia. 

5.-Constituír con carácter inmediato unha Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás para o 

patrimonio público coa participación de institucións, asociacións, organizacións políticas, sociais, 

sindicais  e fundacións  co fin de poñer fin á posesión da propiedade pola familia Franco e a súa 

incorporación ao Patrimonio público. As institucións e entidades participantes, Deputación da 

Coruña, concellos da Coruña e Sada, Universidade da Coruña, IGM e CRMHC amosaron a súa 

intención de, previos os trámites preceptivos, se incorporar desde o inicio a dita Xunta. 

8.- O Concello de Sada adhírese asínesmo a calquera outra iniciativa da sociedade civil 

tendente á incorporación do Pazo de Meirás ao patrimonio público. 

9.- O Concello de Sada acorda expresar a vontade corporativa contraria ao proceder da 

familia Franco, herdeira do ditador, e en relación coas obrigas derivadas da propiedade que detenta 

do BIC-Pazo de Meirás. E aos efectos de tal referencia e intereses municipais, e como expresión 

simbólica de rexeitamento de tal proceder, declarala "non grata". 

10.- Dar traslado do seguinte acordo á Xunta de Galicia, Grupos Parlamentarios do 

Parlamento de Galicia e das Cortes do Estado, Deputación provincial e Grupos provinciais, así como 

ao goberno do Estado.” 

 

Neste acordo, que expresa a vontade de trasladalo a este Parlamento, reúnense obxectivos 

polos que levan loitado durante anos organizacións sociais e políticas e a cidadanía activa. 

Cremos que esta Corporación  debe de dar un apoio unánime a dito acordo e instar á Xunta e 

aos poderes do Estado a impulsar aquelas medidas concretas que nel se recollen como un 

compromiso por profundar na democracia e coa memoria histórica democrática. 
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Por todo o exposto o Grupo Municipal de Somos Cambados propón ao Pleno da Corporación a 

adopción do seguintes  ACORDOS: 

 

1.-  Manifestar publicamente e por escrito a adhesión do Concello de Cambados ao acordo 

adoptado polo Pleno da Corporación do Concello de Sada o pasado 12 de agosto. 

2.- Respaldar, participar e impulsar, dentro das competencias que lle corresponden ao 

Concello de Cambados,  as iniciativas que se desenvolvan para garantir o cumprimento do 

acordado e a consecución dos  seus obxectivos. 

3.- Instar á Xunta de Galicia, así como aos poderes do Estado, a que dean efectivo 

comprimento ao acordo referenciado no apartado 1 dentro do seu réxime competencial 

establecido.  

4.- Dar traslado do seguinte acordo á Xunta de Galicia e aos grupos con representación no 

Parlamento de Galicia, nas Cortes Xerais do Estado, Deputación Provincial, así como ao 

Goberno do Estado. 

 

Cambados, 24 de Agosto do 2017. 

 

 

Documento asinado na Sede Electrónica do Concello de Cambados, Xurxo Charlín Trigo, 

Concelleiro de Somos Cambados. 
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