
MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  FERROL  EN  COMÚN  PARA  A

INMEDIATA  RETIRADA  DO  BUSTO  DE  DON  JUAN  CARLOS  I  DA

FACHADA DO CONCELLO 

O Grupo Municipal Ferrol en Común, ao abeiro do disposto nos artigos 104 do

Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades

locais, presenta no Pleno da Corporación Municipal a moción para a inmediata

retirada do busto de Don Juan Carlos I da fachada do Concello.

Exposición de motivos 

A República como forma de goberno forma parte do ADN de Ferrol en Común.

As  distintas  sensibilidades  e  lexítimas  aspiracións  que  confluíron  na  nosa

formación tiñan nese punto un valor irrenunciable e un nexo común firme. 

Non concibimos que unha auténtica e radical democracia poida sosterse sobre

unha xefatura de Estado hereditaria e por razóns de berce. Un concepto que

rexeitamos profundamente e que definimos como un tremendo anacronismo en

pleno século XXI. 



A boa parte da poboación, non nos toca cuantificala a nós, vénselle negando a

posibilidade de definirse nun concepto tan básico da nosa convivencia política.

A coartada que sempre se nos presenta é unha Constitución que a maioría non

votamos  e  que  se  xerou  nun  clima  de  ameazas  e  condicionantes  para  o

pensamento  do  momento.  É  o  noso  tempo,  non  se  pode  axitar  devandito

acordo social como unha sorte de martelo co que se golpean os pensamentos

e anhelos dun sector da nosa cidadanía. 

Ferrol en Común volve definirse aquí e agora como unha forza republicana.

Dicímolo alto e claro, sen complexos, e queremos facelo así no principio da

nosa  moción  para  que  quede  constatación  que  máis  aló  de  circunstancias

particulares e vidas pouco exemplares esa é a nosa posición política e vital. 

Ferrol  en  Común  non  pode  ser  acusada  de  oportunista.  Desde  o  goberno

quixemos  retirar  o  busto  que  preside  esta  que  é  a  casa  grande  do  pobo.

Sufrimos  insultos  e  acusacións  desde  distintos  medios  de  comunicación  e

grupos de presión. Algúns destes cargan agora contra Don Juan Carlos nun

intento, non nos enganemos, de salvar unha institución que está na base do

problema e que propicia privilexios e situacións tan pouco edificantes como os

que vemos aflorar estes días. Non nos corresponde xulgar ditos actos, pedimos

iso si, a igualdade real de todos e todas ante a lei. 



Unha moción do Partido Popular freou dito intento de retirada do busto de Don

Juan  Carlos  da  fachada  do  Concello.  Insospeitadamente  Ferrol  en  Común

quedou soa fronte a dita organización conservadora. Aquel día, como hoxe, as

forzas que se definen a si mesmas como republicanas somos maioría neste

pleno. Esperamos por tanto a reflexión dos nosos compañeiros neste debate e

estamos convencidos de que sacaremos esta moción adiante. 

Para iso  propoñemos unha cuestión simple,  seguro que insuficiente xa que

aspiramos a unha República,  pero  cun  alto  valor  simbólico.  Non  queremos

propiciar  escusas ou indeterminacións con outros elementos.  Amparámonos

ademais en consideracións plenamente obxectivas: 

• O espazo ocupado polo busto de Don Juan Carlos está destinado á

cabeza do Estado. Cargo que non ocupa actualmente dito cidadán. Non

existe  ademais  ningún  imperativo  legal  que  obrigue  semellante

privilexio.

•  As recentes informacións e investigacións xudiciais, máis aló da súa

resolución final,  sinalan uns valores  pouco exemplares  e  que  desde

logo non poden ser o espello no que se miren nosas veciñas e veciños.

Todo parece indicar que a súa figura volveuse incómoda e trátase de

ocultar  mesmo  desde  a  propia  Casa  Real.  Ese  busto  será,  seguro,

retirado da nosa fachada, non hai porque esperar máis, é o momento.

•  O custo da actuación é nulo para a cidade. Ese ridículo argumento

esgrimido no seu día é falso. A cabeza de bronce está sustentada sobre

unha peana de ladrillo e cemento. A retirada non debería de levar máis



dunha  hora  á  cuadrilla  municipal.  Lamentablemente  outros  bustos

existentes  na  cidade  foron  subtraídos  en  menos  tempo  e  con

nocturnidade. 

Por todo iso pedimos ao pleno un único e claro punto:

- A retirada inmediata do busto de Don Juan Carlos I da fachada do Concello e

o  seu  traslado  e  almacenaxe  no  espazo  habilitado  para  tal  fin  no  Centro

Torrente Ballester.

Ferrol, 27 de xullo de 2020 

Jorge Suárez Fernández

Voceiro do grupo municipal Ferrol en Común


