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PROPOSTA DA ALCALDÍA DE NOMES PARA AS NOVAS RÚAS EN  

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

 

Consonte ao informe emitido pola Sección de Catastro e Censos, no que 

se advirte que neste momento existen unha serie de vías ás que aínda non se 

lles asignou nome definitivo, e no que se advirten dos prexuizos que se derivan 

de tal situación e, conseguintemente, da urxencia de corrixila, teño a ben 

formular a seguinte PROPOSTA de nomes; proposta que posibilitará a sua 

concreta asignación por parte de Xunta de Goberno Local. 

 

Benedicto XVI. Elexido Bispo de Roma e máximo representante da Igrexa 

Católica en 2005. 

Fernando González Laxe. Presidente da Xunta de Galicia. 1987-1990 

Emilio Pérez Touriño. Presidente da Xunta de Galicia. 2005-2009. 

Monseñor Angel Suquía Goicoechea. Arcebispo de Santiago de Compostela. 

Monseñor Antonio María Rouco Varela. Arcebispo de Santiago de 

Compostela. 

Adolfo Suárez González. Primeiro Presidente da democracia. 

Leopoldo Calvo Sotelo. Presidente do Goberno. 1981-1982. 

Felipe González Marquuez. Presidente do Goberno. 1982-1996. 

José María Aznar López. Presidente do Goberno. 1982-1996. 

Antonio Castro García. Alcalde de Santiago. 1974-1979 
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Antonio Rosón Pérez. Primeiro Presidente do Parlamento Galego. 

Elena Quiroga de Abarca. Escritora galega, Premio Nadal 1950 e segunda 

muller na RAE. 

Manuel García Cambón. Empresario e emprendedor galego, fundador da 

FINSA. 

José Pastor Horta. Creador do BANCO PASTOR. 

J. Harguindey Broussain. Fabricante de curtidos compostelán. 

Olimpio Pérez Rodríguez. Banqueiro compostelán, promotor do sector 

eléctrico galego. 

Evaristo Castromil Otero. Fundador da empresa de transporte CASTROMIL. 

Pedro Barrié de la Maza. Creador de FENOSA. 

Enrique Rajoy Leloup. Galeguista e promotor do Estatuto de Autonomía de 

1936. 

S.D. COMPOSTELA. Equipo local que ascende á primeira división da Liga de 

Fútbol. 

OBRADOIRO C.A.B. Equipo histórico de baloncesto da cidade, quen ascendeu 

á División de Honra do Baloncesto español fai 30 anos. 

AUTOS LOBELLE SANTIAGO. Equipo de fútbol sala gañador da Copa de 

España 2005-2006 e da Recopa de Europa 2006-2007. 

Proxecto Home. ONG dedicada ao tratamento e prevención da toxicomanía. 

ASPAS. ONG dedicada ao coidado das persoas co Síndrome de Down. 

Batallón Literario. Agrupación de estudantes que defenderon Galicia e 

Santiago da invasión Napoleónica intervindo con éxito e recoñecementos na 

Guerra da Independencia Española de 1808. 
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Tuna Compostelana. Os antecedentes máis remotos da Tuna, atopámolos na 

cultura goliárdica, o fenómeno poético musical ecadrado na literatura latina do 

século XII. Ao abrirse as primeiras Universidades, os estudantes importan de 

Francia o espíritu bohemio de aqueles persoeiros, dos seus cantos alegres e 

amorosos, polos que recibían algunha moeda. É na máis antiga das 

disposicións xuridiscionais disciplinaria dos escolares, realizada por Juan de 

San Clemente en 1594, recollese unha información sobre “las malas 

costumbres que reinaban entre aquella suelta y briosa juventud, rondadora 

nocturna, devota de las guitarras a trashora, iniciada en los poemas y en los 

coqueteos que se podían prodigar con las mujeres”.  Durante ese período de 

xestación de todos eses hábitos e manifestacións musicais realizados por 

estudantes da Universidade de Santiago dunha forma espontánea e natural 

obtéñense os elementos que concorren ao nacemento da Tuna. A data de 

nacemento da Tuna pódese fixar no Antroido de 1876, cando formouse un 

colectivo de tunos organizado e estable, que chegaría ata a actualidade. 

José Luis Pensado Tomé. Académico de Honor da Real Academia Gallega.  

Alejandro Pérez-Labarta Salmonte. Farmacéutico, presidente da Cámara de 

Comercio e concelleiro de Santiago de Compostela. 

Benito Regueiro Varela. Farmaceútico e microbiólogo. Decano da Facultade 

de Farmacia 

Hilario Sáinz Sáinz-Pardo. Profesor de Gramática e Director do Instituto 

Rosalía de Castro.  

Pablo Sanz Pedrero. Catedrático de Fisicoquímica na USC. Gran Cruz da 

Orden Civil de Alfonso X El Sabio. 

José Villar Granjel. Galeguista, promotor da “Casa da Matanza” actual casa-

museo de Rosalía de Castro. 

Aquilino Iglesias Alvariño. Profesor e escritor. Autor de “Cómaros verdes”, 

primeiro libro publicado en galego, en 1947, tras a guerra civil. 
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Irmás Fandiño Ricart. Coñecidas como “As Marías”; emblemáticas veciñas da 

Compostela do século XX. 

Irmáns Santos Varela. Os tres irmáns, Rafael, Santiago e Benigno, foron no 

pasado século membros da Banda de Música do Concello e, ao tempo, 

“fotógrafos de minuto” na Alameda. 

Iqbal Masih. (1982 - 16 de abril de 1995). Foi un neno pakistaní esclavizado 

unha fábrica de alfombras. Asesinado en 1995 converteuse nun símbolo contra 

a explotación infantil. Iqbal foi cedido a un fabricante de alfombra polo seu pai, 

a cambio dun préstamos de 600 rupias, uns 8 euros, que éste necesitaba para 

facer fronte ós gastso da boda do seu fillo maior. Iqbal foi obrigado a facer 

xornadas de máis de 12 horas, durante as cales foi encadeado o telar e 

golpeado en varias oacasións. Iqbal permaneceu variso anos en escravitude, e 

ós doce anos de idade tiña a estatura dun neno de 6. En 1992 logrou escapar 

da fábrica e adicouse a denunciar a situación de escarvitude que vivían outros 

moitos nenos. En 1994 gañou o premio Reebok a juventud en acción, 

outorgado pola multinacional do mesmo nome, empresa que posteriormente foi 

acusada de emplear mand e obra infantil. Iqbal foi a sasinado en 1995 mentres 

paseaba en bicicleta. No ano 2000 foille concedido a título póstumo o Premio 

de Nenos do mundo. Converteuse nun símbolo da loita contra a explotación 

infantil. 

Compañía das fillas da caridade. Compañía cuxa vocación asistencial ten un 

notable arraigo en Santiago, xestionando na actualidade a “cociña económica”.  

Proxecto Vagalume. Programa de asistencia  a mulleres que exercen a 

prostitución. 

José Pardines Arcay. Tras educarse en Santiago, ingresou na Garda Civil e 

foi a primeira vítima de ETA. 

El Correo Gallego 
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COMUNIDADES AUTONÓNOMAS E AS SÚAS CAPITAIS: 

CANTABRIA: Santander. 
PAIS VASCO: Vitoria-Gasteiz. 
NAVARRA.  
LA RIOJA: Logroño. 
ARAGÓN. 
CATALUÑA. 
CASTILLA Y LEON: Valladolid. 
EXTREMADURA: Mérida. 
CASTILLA-LA MANCHA: Toledo. 
COMUNIDAD VALENCIANA: Valencia. 
ANDALUCÍA: Sevilla. 
REGION DE MURCIA: Murcia. 
ISLAS BALEARES: Palma de Mallorca. 
ISLAS CANARIAS: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 
CEUTA. 
MELILLA. 

 

 

En Santiago de Compostela a 14 de febreiro de 2012 

 

 

 

 

 

Asdo.: Gerardo Conde Roa 

 

 

 

 

O PLENO DO EXCMO. CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 


