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Xabier López López e Henrique del Río Otero, concelleiros do Grupo Municipal do 

BNG, teñen a honra de propor ao Pleno de Corporación a toma en consideración da 
seguinte moción, relativa á rehabilitación dos escudos do Reino de Galiza. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como é ben sabido por todos, e isto é algo do que decote se fai gala na cidade, o 
noso Concello foi capital dunha das sete provincias coa que contou o Reino de Galiza 
ata 1833, ano no que a nova división provincial borbónica de Javier de Burgos impón 
un modelo provincial que pretendía tronzar a memoria do Reino de Galiza. A pegada do 
noso pasado máis esplendoroso, no en tanto, continuou presente no imaxinario popular, 
sendo boa mostra do dito a recreación dos escudos das sete provincias do Reino de 
Galiza que ata non hai demasiado tempo puideron contemplar veciños e visitantes no 
muro que dende o Valdoncel se ofrece á praza Afonso IX.  

E dicimos “puideron”, empregando o pasado, porque dende que un dos temporais 
que soportou a nosa cidade hai un tempo, o goberno local non procedeu á restauración 
de varios dos escudos danados. Atopámonos, a día de hoxe, cunha estampa de todo 
incomprensible: de par de varias recreacións aínda visibles, varias pranchas de cemento 
fican sen pintura ningunha, polo que a vella ladaíña aquela de moitos dos nosos 
antergos –A Coruña, Santiago, Betanzos, Mondoñedo, Lugo, Ourense e Tui- devén 
hoxe nun exercicio sen orde nin concerto que dende o Grupo Municipal do BNG non 
nos acertamos a explicar.  

Por todo o exposto, propomos a moción da seguinte 

MOCIÓN 
 

1) Que se dean os pasos precisos para reparar os escudos das sete provincias 
do Reino de Galiza sitos na praza Afonso IX, aproveitando os traballos para 
a dignificación dun espazo tan emblemático. 

2) Que se instale un panel explicativo do significado dos escudos e do forte 
vencello de Betanzos co Reino de Galiza. 

3) Que se faculte á alcaldesa ou ao concelleiro en que delegue para a 
realización máis inmediata do presente acordo.   

 

 

En Betanzos a 20 de marzo de 2010 
 




