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Un proxecto de Rexenerando
coa colaboración de:
Marcos Abalde Covelo, Rafael Pillado Lista,
Eliseo Fernández Fernández, Bernardo Máiz
Vázquez, Ánxela Loureiro Fernández, Guillermo
Llorca Freire, Alfonso Tellado Sande,
José Couce Ruíz, Ateneo Ferrolán

O noso agradecemento a toda esta rede que
colaborou activamente coa realización do mapa,
polo seu tempo e achegas. E tamén ao conxunto
de protagonistas deste relato histórico cargado
de valor e de valores transformadores.

Mobilizámonos
Contestación social

Organizámonos
Iniciativas obreiristas

Liberamos espazos
Locais para a cultura obreira

Lembramos
Espazos de represión

Ferrol
Rebelde

ARTICULACIÓN
DO MOVEMENTO
OBREIRO
(1870 - 1936)

 1 / Antonia Alarcón*

 2 / Primeiras sociedades obreiras

 3 / Xornais obreiros

 4 / Centro Obreiro

 5 / Estaleiros da Graña

 6 / Primeiro concelleiro socialista

 7 / Teatro Jofre

O 10 de febreiro de 1810 un grupo de mulleres reclama os salarios que as autoridades
lle deben. Asaltan a residencia do comandante xeral, apuñálano e deixan o cadáver
diante da Porta do Estaleiro. Antonia
Alarcón está á fronte da sublevación. Días
despois é xulgada e decapitada. Expoñen
a súa cabeza diante da porta do Arsenal.
Trátase do episodio máis antigos do que
se ten constancia en Galiza da participación
das mulleres nun conflito operario.

As primeiras sociedades obreiras ferrolás
nacen no último terzo do xix marcadas
polo federalismo, primeiro, e máis tarde
polo internacionalismo. En 1870 créase
a Asociación de Traballadores, que conta
con membros do Partido Federal como
Díaz Palafox. En 1883 ten aquí a súa sede
a Federación local de Traballadores, no que
propagan o ideario da Internacional na
cidade. No 1872 proclámase a I República
en Ferrol cunha insurrección na que
participan moitos dos traballadores
organizados do Arsenal.

As sociedades obreiras de finais do século
xix precisan xornais para espallar as súas
ideas. Aquí edítase «El Obrero», periódico
do 1890 que se converte no voceiro socialista na comarca e en Galiza. En 1871 creárase
xa «El Trabajo», o voceiro da Asociación
de Traballadores de Ferrol, considerado
o primeiro xornal obreiro galego, editado
na imprenta El Eco Ferrolano, situada na
Rúa Real. A comezos do século xx «Cultura
Libertaria» será outra das cabeceiras importantes, neste caso de corte anarquista.

Fundado en 1890, o Centro Obreiro foi
o centro neurálxico do obreirismo na
cidade. Acolle a sede de múltiples iniciativas obreiras como o Partido Socialista,
a Asociación Obreira da Construción Naval, o Orfeón Obreiro, o Sindicato
de Cargadoras e moitas outras sociedades
operarias. A miúdo as manifestacións
rematan ás súas portas, e desde o primeiro
piso os e as líderes obreiras dan os seus
discursos. No 36 será tomado polo
fascismo, establecendo aquí a redacción
do voceiro «La Voz de la cons».

A Graña é un territorio marítimo cun forte
movemento obreiro. Trasladados a Ferrol
os Arsenais da Armada do xviii, aséntanse
aquí estaleiros privados como Vila&Cía.
A irregular carga de traballo provoca mobilizacións desde finais do xix. Os operarios
agrúpanse en 1890 na Sociedade Ferros
e Metais da uxt. En 1912 crean a Sociedade
de Oficios Varios da Graña, e en 1919
a Sociedade de Cargadoras e Descargadoras
de Carbón. Contan tamén con iniciativas
como a Escola de Obreiros ou o Club
Unión da Graña.

En 1895 Ferrol conta por primeira vez
na historia cun representante socialista
no concello, que estaba situado neste emprazamento. Francisco Fernández García,
«Pedrosa», mecánico no Arsenal, masón,
republicano e socialista, participa da fundación da Agrupación Socialista de Ferrol en
1891 e dirixe periódicos como «El Obrero»
ou «La Voz del Obrero». A súa elección
demostra a implantación do socialismo
na cidade, cando só outras dúas localidades
do Estado contaban con concelleiros desta
ideoloxía.

O Teatro Jofre acolle en moitas ocasións
a representación de obras de teatro obreirista, especialmente con motivo do 1º de
maio. As asociacións obreiras impulsan
a creación de compañías de teatro afeccionado. Unha das primeiras representacións,
en 1896, é da peza «Pretensiones de un burgués» de Pedrosa. Os operarios e membros
das Irmandades da Fala Charlón e Hermida
compoñen en 1915 a exitosa «Mal de
moitos»; en 1934 o anarquista Mario Rico
Cobas presenta «Nueva Generación Libre».

Rúa Madalena, 103

-8.2315376,43.4838255,0

Praza das Angustias, 4

Estación Naval da Graña

Cantón Molins, 12

-8.2337379,43.4825753,0

 10 / Protestas dos anos 10

 11 / Centro Obreiro de Cultura

 12 / O 1º de maio

 13 / Coros obreiros

 14 / A Antorcha

 15 / Juan García Niebla

A Unión Feminina é unha das primeiras
organizacións obreiras só de mulleres. Nace
en 1909 para reclamar mellores condicións
na descarga de carbón. Nestes anos o porto
comeza a ter unha conflitividade propia,
tornándose Ferrol Vello nun dos barrios
máis combativos da cidade. A súa sede
muda de emprazamento, sendo un deles
o Centro Obreiro da Praza das Angustias.
As mulleres teñen traballado en tarefas
de extrema dureza, por exemplo carretando
material para a construción do dique.

En 1909 aumenta a actividade industrial
en Ferrol coa construción deste dique,
emprendida pola Compañía Jackson.
En marzo de 1910 canteiros e peóns decláranse en folga demandando o aumento
dos xornais mínimos. Realizan un mitin
ante máis de dúas mil persoas, o maior até
o momento. A protesta esmorece, mais abre
a porta a outros grandes conflitos como
a Folga da pa, no 1913, cando se producirá
unha folga de vinte días, mitins multitudinarios e o paro xeral de toda a poboación
na comarca.

Entre os espazos culturais da clase obreira
ferrolá salienta pola seu dinamismo
o Centro Obreiro de Cultura, fundado
en 1911. Acolle un museo de historia
natural, escola para crianzas orfas e persoas
adultas, un certame científico-sociolóxico,
veladas musicais, representacións teatrais,
etc. Conta cunha biblioteca con máis de
dez mil volumes, que chega a converterse
en biblioteca municipal. Boa parte dos seus
fondos serán queimados no 1936 e o local
ocupado pola radio da Falanxe.

En 1912 celébrase ao grande o 1º de maio,
despois dun intento prohibido polas autoridades en 1894. O acto ten lugar no Teatro
Jofre, que rexistra un dos maiores cheos da
súa historia. Sucédense os mitins e actuacións do orfeón obreiro e a rondalla Airiños
da miña terra. Entréganse as reclamacións
no concello e faise unha xira campestre
na zona dos campos das Telleiras, onde
se ten conmemorado esta data en diversos
momentos da historia.

No 1º de maio dos anos 10 a rondalla
Airiños da miña terra percorre as rúas dos
barrios proletarios ao son da Internacional.
Aquí ten o seu local, que compartirá coas
Irmandades da Fala de Ferrol. Desde os
coros, a clase traballadora ferrolá fai traballo pola dignificación da cultura galega e a
expansión do ideario obreiro. Outras agrupacións salientables son o Orfeón Obreiro;
o Toxos e froles, pioneiro na cidade, fundado en 1915; e Ecos da Terra, moitos de
cuxos membros foron asasinados en 1936.

Estas árbores foron plantadas por García
Niebla, socialista e mestre emblemático,
co seu alumnado. Seguidor da Institución
Libre de Ensino, preocúpase por mellorar
as condicións culturais da poboación e renovar e educación. Funda en 1902 a escola
de Caranza, e exerce en Serantes e Canido.
Entre outras iniciativas pioneiras fomenta
a participación infantil, realiza constantes
saídas e promove a Festa da Árbore, celebración ecoloxista que repoboa a comarca
con centos de especies. É asasinado no 36.

Rúa Real, 138

-8.213557,43.4840699,0

No 109 da desaparecida rúa de San Sebastián estaba a última casa na que viviu
Amalia Fraguela, destacada anarquista
e sindicalista dos anos 10. Con Emilia Cora
e outras compañeiras fundan en 1912 a Antorcha, un colectivo dedicado á propaganda
emancipadora entre as mulleres. Editan
a folla «A las mujeres». Emigra a Baracaldo,
onde tamén se involucra no sindicalismo.
Retorna e remata a súa vida no anonimato,
quitando adiante a familia e limpando nos
baños do Cantón. Un fillo seu é asasinado
en 1936.

Rúa Rubalcava, 50

Curuxeiras, s/n

Dique

-8.2364165,43.4826819,0

Rúa San Sebastián, 109 (desaparecida)

-8.2303896,43.4873989,0

 16 / Ateneo Obreiro Sindicalista

 17 / Grupo Feminino Socialista

 18 / Lancha obreira

 19 / Vivenda obreira

 20 / Revolta das Pedradas

 22 / Agrupación Comunista

En 1913 o Ateneo Obreiro agrupa sindicatos de tendencia anarcosindicalista ou
discrepantes coa liña marcada pola uxt.
José López Bouza é un dos seus impulsores.
Aquí organizan en 1915 o Congreso de Paz,
un encontro para intentar deter a I Guerra
Mundial ao que están convidadas organizacións de todo o mundo. O Congreso é prohibido e celébrase clandestinamente o 29
de abril; non conseguen os seus obxectivos
mais si reforzar a unidade dos traballadores
e reorganizar a cnt.

O Grupo Feminino Socialista é unha
das organizacións de mulleres salientable
nas loitas da crise de subsistencias
de 1918, participando moitas das afiliadas
na Revolta das pedradas. A súa secretaria
e militante máis destacada, Josefina Neira
Fernández, dá mitins e colabora no voceiro
«El Obrero». A sede da agrupación atópase
neste emprazamento, no Círculo Socialista, un espazo importante no obreirismo
ferrolán que alberga outras iniciativas como
as Xuventudes Unificadas Socialistas.

Cada media hora entre as 7 da mañá
e as 9 da noite a lancha da Empresa Obreira
Protección Mutua suca as augas da ría
de Ferrol, para achegar á factoría os obreiros e obreiras do outro lado da ría.
A iniciativa é financiada polo proletariado
de Ares e Mugardos para economizar
as viaxes aos estaleiros. É unha das experiencias cooperativas do obreirismo ferrolán, que tamén impulsou cooperativas
de consumo ou de vivenda.

Rúa Carlos III, 96

-8.2483382,43.4768308,0

No contexto da I Guerra Mundial aumentan
as mobilizacións polo conflito de subsistencias. O 9 de marzo de 1918 mulleres
da fábrica textil de Xuvia acoden falar cos
comerciantes que están especulando con
produtos de primeira necesidade. Estes recíbenas a tiros, elas responden con pedradas.
O 10 convócase unha manifestación por Ferrol que remata coa morte de dous rapaces
aquí, onde a acaparadora Elisa Ramos conta
cun almacén. A mobilización esténdese pola
comarca. Chega até a Feira do Trece, onde
a garda civil dispara e provoca un masacre.

 23 / Loxa masónica Francisco
Suárez

Rúa Madalena, 206

O movemento obreiro tenta mudar
as condicións de vida da clase traballadora
en todos os ámbitos, tamén no da vivenda.
Reivindican melloras nos barrios e vivendas de aluguer, así como ocupar o centro
da cidade. Agrúpanse na Asociación Xeral
de Inquilinos en 1919 e editan aquí «La Voz
del Inquilino» entre 1924 e 1936, dirixida
por López Bouza. Promoven a construción
de casas baratas a través de organizacións
como «Hixiene e economía», de 1911,
ou a sección da cooperativa de casas
baratas «Pablo Iglesias».
Cantón Molins, 8

Rúa María, 180

Rúa Pardo Baixo, 18

-8.2354066,43.4830127,0

 28 / Cemiterio de Canido

 29 / Cemiterio de Serantes

 30 / Prisión de Partido

O cemiterio de Serantes é un dos espazos
sinalados da represión franquista. Entre
1936 e 1942 son soterradas máis de cento
setenta vítimas. Moitas son eliminadas
no castelo de San Felipe e logo traídas aquí,
como Amada García. Neste lugar son frecuentes as inhumacións masivas, asasinatos
múltiples e soterramentos en foxas comúns.
Alejandro Porto Leis, alcalde republicano
de Serantes homenaxeado nas proximidades, é fusilado en 1938 con tres veciños
que o axudaran e enterrado na Frouxeira.

Arsenal militar

Rúa Navegantes, 26

Camiño da Igrexa, 51

No antigo Baluarte do Rei estivo situada
a Prisión de Partido de Ferrol. Inaugúrase
coa Ditadura de Primo de Rivera
e é albergue temporal de represaliadas por
actos relacionados co obreirismo. Na súa
inauguración en 1926 hai peticións para
que conte cun departamento para presos
políticos. As e os obreiros fan manifestacións aquí para reclamar a liberdade
das persoas encarceradas e visitas de ánimo.
Nel están presas moitas mulleres detidas
despois do 36, e figuras como o alcalde
republicano Santamaría.

 31 / Alianza Nacional
de Forzas Democráticas

O Arsenal de Ferrol foi espazo de represión
e morte. Entre 1936 e 1939 as naves
da Escollera son empregadas como campo
de concentración, polo que pasan figuras
como o anarquista Mario Rico ou comunista Guillermo Cedrón. Moitos fusilamentos
prodúcense dentro do propio arsenal até
o 44, sobre todo na Punta do Martelo.
Os buques Plus Ultra, Contramaestre Casado e Genoveva Fierro son empregados como
prisións, ademais do castelo de San Felipe.

A sublevación militar de 1936 procura
o exterminio do movemento obreiro;
na comarca son asasinadas máis de mil
persoas, a maioría no Arsenal, os cuarteis,
o cemiterio de Serantes ou o de Canido,
situado neste emprazamento. Durante
a ditadura son constantes os fusilamentos
no seu muro, onde caen máis de trescentas
persoas. No 1937 as queixas da veciñanza
polo ruído reducen as execucións. A ocupación é tan alta que se constrúe o cemiterio
de Catabois, pechando este no 1945.

* Malia desbordar o marco cronolóxico,
incluímos este episodio como un antecedente
á articulación do movemento obreiro.
Porta do Dique

Rúa Igrexa, 4

-8.2314138,43.4841988,0

-8.2293862,43.4834774,0

-8.2622048,43.4742657,0

Praza de Galiza, s/n

-8.2306956,43.4834691,0

-8.2330247,43.4819415,0

 8 / Sociedade de Canteiros
Aquí está o local da Sociedade de Canteiros
desde a súa fundación no século xix até
o golpe de Estado de 1936. De tendencia
anarquista, é a primeira organización
sindical dos traballadores da construción,
máis tarde agrupados no Sindicato Único
do Ramo da Edificación da cnt. As duras
condicións de traballo que soportan
convértenos en auténticos dinamizadores
do sindicalismo en Ferrol. Outras agrupacións como a dos camareiros e barbeiros
foron tamén relevantes no obreirismo
de comezos do xx.

Mapa
da historia
obreira
O mapa «Ferrol Rebelde»
é un proxecto de divulgación
e dignificación da memoria obreira
da cidade. Cen anos de historia
resumidos en cincuenta puntos,
espazos senlleiros que visibilizan

-8.2325792,43.484957,0

un movemento obreiro rico,
diverso, pioneiro e resiliente.
Unha nova oportunidade para achegarnos a este relato fundamental
na identidade ferrolá e promover
o diálogo social arredor del.

-8.2368084,43.4820773,0

 9 / Sindicato de Cargadoras
e Descargadoras do Peirao

-8.2489018,43.4795239,0

 25 / Escola Racionalista

En 1932 anúncianse despedimentos pola
falta de traballo no Arsenal, o que provoca
unha folga xeral en toda a comarca con
enfrontamentos e detencións. A Confederación Rexional Galaica da cnt artella
a solidariedade do proletariado galego co
de Ferrol, organizando a recollida das fillas
e fillos das familias ferrolás en fogares obreiros de toda Galiza para aliviar a presión
económica das familias. O 25 de maio de
1932 saen de aquí as primeiras expedicións
cara a Santiago, Betanzos, A Coruña e Tui.

Francisco Iturralde, oficial de telégrafos
e matemático, militante anarquista, funda
aquí en 1932 a Escola Racionalista, unha
institución educativa na liña do movemento da Escola Moderna, baseada no desenvolvemento das capacidades das crianzas
a través da liberdade. Conta con laboratorio
e biblioteca, e nela celébranse festivais, veladas, teatro, e clases para persoas adultas.
No baixo do edificio estaba o Ateneo Ferrolán, que funciona como tribuna popular.
Iturralde vai ser fusilado en 1936.

Cantón Molins

Rúa Madalena, 199

-8.2298739,43.4834011,0

DESARTICULACIÓN
(1936 - 1960)

Curuxeiras, s/n

-8.2243237,43.4811883,0

 26 / Porta do Parque
É 20 de xullo de 1936. O pobo de Ferrol
concéntrase nas portas do Dique e do Parque para tentar resistir o golpe de Estado.
As forzas leais á República responden:
o oficial Dionsio Mouriño trata saír
do Arsenal no acoirazado España para
protexer os líderes republicanos, mais
é abatido. A vitoria dos sublevados en
Ferrol decídese no Arsenal militar. Entre
o 20 e o 23 cae a cidade, principal escenario
da ofensiva do fascismo, e tras el Galiza
e o Cantábrico.
Porta do Parque

-8.2372752,43.4817934,0

-8.2408116,43.4785997,0

Rúa Real, 105

-8.2316903,43.484527,0

-8.2340638,43.4815844,0

 27 / Punta do Martelo e campo de
concentración da Escollera

-8.2404719,43.474455,0

Avenida de Compostela

-8.2256343,43.4820834,0

-8.2346056,43.4833744,0

 24 / Folga xeral de 1932

Telleiras

-8.2401138,43.4874585,0

-8.2377874,43.4829568,0

-8.2463782,43.5005024,0

 21 / Galego Soto nas revoltas
da Patagonia
Aquí nace en 1897 Antonio Soto Canalejo, «El Gallego Soto», un dos principais
líderes das revoltas da Patagonia de 1921.
Emigra a Arxentina, onde se incorpora
ao sindicalismo anarquista. Á fronte da
Sociedad Obrera de Río Gallegos, é un dos
organizadores das dúas folgas para a mellora das condicións dos e das traballadoras
rurais. Nelas o exército asasina a unhas mil
cincocentas persoas. Outros ferroláns como
Xan da Graña e Román Delgado destacarán
tamén no sindicalismo do exilio.

Guillermo Cedrón é un comerciante e político comunista e galeguista. Emigra a Cuba
e colabora co desenvolvemento cultural e
político da colonia galega. Retorna e faise
cargo de La Marina, a tenda de confección
que a súa familia tiña neste local. En 1931
funda a primeira Agrupación Comunista
local, para a que este establecemento funcionou a miúdo como base de operacións.
Escribe artigos e preside o Radio Comunista. É detido en varias ocasións. No 36
é fusilado e o seu almacén, saqueado.
Rúa Real, 155

-8.2297621,43.4839975,0

Avenida de Vigo, 165

-8.2249817,43.4847439,0

O 188 da antiga rúa Canalejas deu acubillo
a moitas iniciativas obreiristas. Foi espazo
do Centro Obreiro de Cultura até 1928,
a Nova Mutualidade Obreira, o Sindicato
de Camareiros e Mozos de Comercio,
a cnt, PC ou a Loxa Francisco Suárez
Nº 10. Constituída en 1931, esta é unha das
múltiples entidades masónicas da comarca.
A masonaría e o movemento obreiro mantiveron estreitos lazos nestes anos, sendo
moitos dos seus membros traballadores
manuais e sindicalistas da uxt ou a cnt.
Rúa Madalena, 224

-8.2364098,43.4822335,0

Neste espazo o republicano Arsenio
Espilla ten unha academia de idiomas.
Nel artéllase en 1946 a Alianza Nacional
de Forzas Democráticas, unha organización
que agrupa a republicanos, socialistas
e anarquistas que lograran zafar da represión e buscan rematar coa ditadura. Entre
eles está Paco Balón e outros traballadores
de Bazán. Figura o nome dunha muller:
Rosa Caridad. Após as detencións dese
mesmo ano, membros como Carlos Allegue
ou Segundo Vilaboy incorpóranse á guerrilla. Cae en 1948.

 32 / Casa Díaz
En 1942 fican repartidas as responsabilidades do comité local do PC: Antonio
Ares, axitación e propaganda; Benigno
Fraga, organización; e Juan Díaz, secretaría
política. Díaz rexenta xunto coa súa muller
a taberna Casa Díaz, aquí, fronte á porta de
Bazán. Nela impulsan a rearticulación do
pc en Ferrol. As visitas da policía franquista
e o acoso son constantes; non lle permiten
saír á rúa cando Franco está na cidade.
É encarcerado dúas veces e sofre torturas
que lle deixan pegadas físicas.
Avenida de Vigo, 240

-8.2212276,43.4823091,0

Rúa Carlos III, 59

-8.2259417,43.4817601,0

 33 / Folga do aceite
É 1946. No economato van reducir a ración
de aceite dun cuarto a un oitavo de litro.
En resposta, traballadores da construtora naval, entre os que hai socialistas,
comunistas e anarquistas, impulsan a Folga
do aceite. No taller de chapa fina comeza
unha folga de brazos caídos que paraliza
toda a actividade coa consigna «non podo
traballar porque teño fame». É unha das
primeiras folgas da ditadura; será reprimida cun Consello de Guerra, despedimentos
e detencións. Conseguen as súas reivindicacións.

REARTICULACIÓN
(1960 - 1976)

 34 / Comedor de Bazán

 35 / Confraría de Pescadores

 36 / Bibliotecas voantes

 37 / Curas obreiros

 38 / Conflito de Obras Civís

 39 / Conflito da PYSBE

Os obreiros e obreiras comían espallados
polo Cantón e Esteiro, mollándose nos días
de chuvia. Nos anos 60 o comunista Julio
Aneiros é elixido representante sindical;
un dos seus primeiros logros será a construción de comedores pechados no arsenal
e o estaleiro para as traballadoras e traballadores de Bazán. O comedor e o piñeiral
ao seu carón son espazos de socialización
e mobilización, onde se celebran
as asembleas que rematarán coa integración
do persoal de cociña no cadro da factoría.

A Confraría de Pescadores funcionaba desde antigo en Ferrol, mais é en 1963 cando
a súa dirección dá un xiro na defensa real
dos intereses dos traballadores.
O comunista Manuel Pillado sae escollido
como representante sindical, iniciando
un percorrido combativo na entidade,
ateigado de denuncias, detencións e xuízos.
Escriben artigos na prensa para mellorar
as condicións dos mariñeiros, impulsan un
economato e outras experiencias para
a democratización da organización.

En 1967 a PYSBE anuncia o despedimento
de duascentas trinta traballadoras. Mulleres
como Ángeles Rivera, Josefa Darriba
ou Josefina Fernández Umbón constitúen
as Comisións Obreiras da factoría, e reclaman o dereito a ser contratadas como fixas.
O 13 de abril máis de mil cincocentas persoas maniféstanse e sofren unha violenta
carga policial ao tentar entrar nesta praza.
A protesta sáldase con persoas feridas
e detidas, mais a empresa fai fixas as traballadoras.

Rúa Mercé, 13

O papel dos curas obreiros é clave para
a rearticulación do movemento desde
os anos 60. Aquí, na igrexa de Santa Mariña
os cregos Vicente Couce e Chao Rego abren
as portas para asembleas sindicais
e estudantís, recadan fondos, fan homilías
na defensa dos desfavorecidos. Outras
como a de Canido, con Gabriel Vázquez;
San Xoán, con Anxo Currás; San Paulo,
con Aneiros ou Caranza, con Cuco Ruíz
de Cortázar xogaron un papel semellante.
Moitos destes párrocos sofren represión
pola súa implicación.

A finais de 1966 Obras Civís, a sección
de construción da Bazán, conta con máis
de mil douscentos traballadores. O interese
por privatizar esta área por parte da dirección de empresa ameaza con despedimentos. Após o fracaso das negociacións,
o 15 de xaneiro de 1967 máis de oito mil
persoas maniféstanse na Praza de Armas.
Trátase do primeiro evento deste tipo desde
o golpe de Estado. Os traballadores son
readmitidos, dando lugar á primeira vitoria
irrefutable do sindicalismo destes anos.

Avenida de Mac Mahón, 19

O obreirismo ferrolán mostra unha
preocupación histórica pola cultura.
Así o demostran iniciativas como as
Bibliotecas voantes, experiencia clandestina que procura garantir o acceso a libros
prohibidos durante o franquismo. Comeza
no taller de mecánicos na década dos 60,
impulsada por persoas como Julio Aneiros.
Recollen ao final da semana unha pequena
cantidade económica ás persoas interesadas
e con ela mercan material en librarías
de Ferrol e outras cidades. Os libros circulan de man en man.

Praza de Armas

Avenida de Santa Mariña, 71

-8.232822,43.4843022,0

Curuxeiras, s/n

Navantia

-8.2265142,43.4793503,0

Navantia

-8.2440135,43.4792919,0

-8.2220562,43.4774422,0

-8.217053,43.4815834,0

-8.2471446,43.4789151,0

-8.2273433,43.4951263,0

 40 / Protestas pola escola
de aprendices

 41 / Conflito da Peninsular
Maderera

En 1967 están ameazadas as condicións
da escola de aprendices da factoría. Está
en xogo a conexión co emprego fixo e directo na empresa. O 5 de outubro de 1967
a mocidade organizada da Bazán organiza
un acto reivindicativo no Parador de Turismo de Ferrol, aproveitando unha celebración das autoridades. Alfonso Tellado, Xoán
Rodríguez, Arturo Barreiro e Ramón Abeal
colocan ducias de pancartas aquí, na que foi
a primeira manifestación con este tipo de
carteis no Estado español durante
a ditadura.

En 1969 e 1970 diversas protestas na
Peninsular Maderera denuncian as malas
condicións de traballo, a desigualdade nos
salarios de homes e mulleres, a esixencia
de dobrar a produción e de recuperar
os festivos de San Xiao e o Xoves Santo.
O 10 de abril de 1970 a empresa despide
os dez traballadores máis combativos,
e dá inicio unha folga de trinta e sete días
liderada por ccoo. A empresa readmite os
traballadores e recúa nas súas esixencias.
As mulleres logran a equiparación salarial.

Pza. do Contralmirante Azarola Gresillón, s/n

-8.2463724,43.4947613,0

Como calquera proceso de investigación
histórica, este mapa é un documento vivo.
Se atopas un erro ou botas en falta algunha
información importante, contacta connosco en info@rexenerando.com.

Estrada Malata, s/n

-8.2400216,43.4808777,0

 42 / Conflito de MEGASA

 43 / Comisaría de Ferrol

 44 / Centro Social de Santa Mariña

Desde 1970 os obreiros de MEGASA manifestan desacordos co convenio e as súas
condicións laborais. Organizan un paro
de cento dous días con diversos peches
como medida de presión. O 13 de novembro numerosas persoas xúntanse nesta
concatedral para protestar. Entre elas hai
familias, crianzas e un grupo das Mulleres
Democráticas. A policía entra no templo
ante o pavor do párroco e desaloxa pola
forza as persoas manifestantes, que continúan a súa protesta proferindo consignas
de apoio pola rúa.

Esta comisaría foi durante a ditadura
espazo da Brigada Político-Social, a policía
política secreta encargada de reprimir
os movementos de oposición ao franquismo. Aquí foron encarceradas e torturadas
numerosas persoas vinculadas co obreirismo. Pola Rúa de Lugo entraban os e as
detidas. As súas familias comunicábanse
con eles berrando desde a rúa. As detencións de máis de 72 horas derivábanse
para o «cagarrón», no baixo do actual
Concello. As penas máis altas cumpríanse
no cárcere da Coruña.

Este centro social é un espazo asociativo
pioneiro na cidade, central na organización
política e contestación social en Ferrol.
Nace en 1967. Acolle moitas actividades
culturais como o cine club Concepción
Arenal. Nos 70 forman parte da súa directiva comunistas como Rosario Alabau
ou José Torregrosa. Sofre o acoso constante
da policía, denuncias, multas e peches
forzosos. No 72 a maior parte da directiva
pasará polo cárcere. Disólvese dous anos
despois.

Rúa Igrexa, 104

Rúa San Amaro, 1

-8.2318447,43.4924274,0

-8.2350415,43.4820267,0

-8.2289915,43.4837384,0

Estrada de Catabois, 129

 45 / Movemento Democrático
das Mulleres
En 1972 xorde en Ferrol o Movemento
Democrático de Mulleres, unha iniciativa
clandestina vencellada ao PC para a loita
antifranquista na que participan mulleres
como Rosario Alabau ou Josefa Varela.
Axudan a persoas presas políticas e ás súas
familias, entrevístanse coas autoridades,
elaboran cartas reivindicativas, participan
en manifestacións, etc. Entre outros lugares, celebran as súas reunión aquí, na casa
de Hortensia Landeira Pontijas, pintora
e comunista.
Rúa Coruña, 38

-8.2362441,43.484621,0

 46 / Marzo do 72

 47 / Prisión Militar de Caranza

 48 / Centro Psicosocial

 49 / Moncho Reboiras

 50 / Recibimento aos presos do 72

O 10 de marzo do 72, no marco da negociación do convenio colectivo de Bazán,
ten lugar unha protesta histórica para
o movemento obreiro galego. O día anterior
a policía franquista entrara por primeira
vez no recinto da factoría e cargara contra
centos de persoas reunidas en asemblea.
Esta mañá os traballadores maniféstanse
masivamente pola cidade. Neste cruzamento a policía franquista dispara contra eles,
ferindo arredor de medio cento e matando
a Amador Rey e Daniel Niebla. Comeza un
piquete multitudinario para pechar Ferrol;
o Réxime corta as comunicacións e desata
unha represión salvaxe.

A represión desatada no 72 enche os cárceres de persoas activas no obreirismo. Aquí,
na prisión de Caranza, serán encarcerados
algúns dos activistas como Riobó, Amor,
Julio Pérez de la Fuente ou Porto. Sofren
o maltrato de mandos como Fraguela,
que os reclama para esta cadea para poder
encargarse deles. A este cárcere viñan
na ditadura casos procesados polo militar.
En Caranza existiu tamén un cárcere civil,
onde estiveron presas persoas que participaran en protestas como as da pysbe.

En 1974 comeza aquí a andaina do Centro
Psicosocial, unha institución de psiquiatría comunitaria pioneira no Estado que
busca achegar os servizos de saúde mental
ás clases populares desde unha perspectiva moderna e crítica. Impulsada polos
psiquiatras Xosé García e Emilio González
ao abeiro de Cáritas, é xestionada pola
cidadanía co traballo activista de moitas
persoas como Dolores Arribe. Máis de mil
traballadores reciben asistencia gratuíta nos
seus seis anos de funcionamento.

O 5 de febreiro de 1976 máis de cinco
mil persoas enchen o Cantón para recibir
a Rafael Pillado, José Riobó e Manuel
Amor, os presos que quedaban no cárcere
polos acontecementos de marzo de 1972.
Os líderes sindicais diríxense desde este
palco da música á multitude entre aplausos,
nunha concentración que se disolverá
cunha violenta carga policial. Péchase así
o Proceso dos 23, como se coñecen os xuízos contra os e as obreiras que levantaron
Ferrol contra a ditadura en marzo do 72.

Rúa Telleiras, s/n

Rúa Madalena, 151

O 12 de agosto de 1975 a policía ametralla
a Moncho Reboiras neste portal
da rúa da Terra. A partir de 1972 a Unión
do Povo Galego procura dotar a Galiza
de autorganización en todos os ámbitos.
Moncho Reboiras impulsa a fronte obreira.
Redacta «Ferrol, 10 de marzal, un mes de
represión». Anima os xermolos sindicais
nacionalistas en varias cidades, que darán
lugar á fundación no 75 do Sindicato Obreiro Galego, precursor da actual cig.
É recoñecido como unha das últimas
vítimas da ditadura franquista.
Rúa da Terra, 27

-8.2319001,43.4831999,0

Rúa de Neda, 4

-8.2227904,43.4872626,0

-8.2173565,43.4855503,0

-8.2354483,43.4825514,0

-8.2339016,43.4847837,0

Praza da Constitución

Coordinación
e contidos:
Rexenerando
S. Coop.

Deseño:
Nadina Gráfica

Impresión:
Sacauntos
S. Coop.

Financiamento:
Deputación
da Coruña

