
 
 
 

Xurxo Ferrón Vidán, concelleiro de SumaRibeira diríxese ao Alcalde e Corporación Municipal 

para que sexa incluída na orde do día do vindeiro pleno municipal a Proposición seguinte: 

GRAFISMOS OFICIAIS A UTILIZAR CO TOPÓNIMO “RIBEIRA” E DEMAIS SIMBOLOXÍA DO 

CONCELLO  

Durante moitos anos foron abondosas as discrepancias sobre se o topónimo do noso concello 

debía escribirse con “B” ou con “V”. Os acontecementos, para moitas previstos, viñeron a 

confirmar que o artificial “conflito lingüístico” tiña moito baseamento nas emocións e no 

menosprezo do saber científico. 

Longos e, ás veces, apaixonados debates plenarios. Deses temas que a quen lle son incómodos 

os tende a avaliar como “asuntos que non interesan ás cidadás” e que é superfluo o tempo 

que se lles dedica porque “aquí estamos para resolver os problemas que realmente preocupan 

ás veciñas”. 

Animado, segundo a opinión de SumaRibeira, polo feito de que non tardarían en pronunciarse 

as institucións e administracións competentes sobre a obrigatoriedade do uso de RIBEIRA 

como único topónimo recoñecido científica e legalmente, o alcalde, facendo uso das amplas 

atribucións que lle outorga, a máis de outras, a “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local” (ao noso entender mellorable en termos democráticos), decide 

“investir” diñeiro municipal na elaboración dun estudo pola Real Academia Galega. Feito este 

o alcalde organiza un acto solemne o tres de marzo de 2020, que a quen subscribe lle pareceu 

de interese, tendo como resultado, oh sorpresa¡, que o único topónimo, en base a estudos 

realizados ao longo da historia segundo criterios de consenso na filoloxía, é RIBEIRA. 

No citado acto, como quen non quere a cousa, decídese situar na mesa unha maqueta na que 

non pon RIBEIRA, senón RI#EIRA, descúlpese o “#” pero na aplicación usada miña 

computadora non atopo grafismo que imite ese debuxo que permite non usar o be pero que 

tampouco pode dicirse que use o uve. Aspecto legal solucionado e os meus “uvistas” 

contentos, poderíamos interpretar que pensaron as que este curvilíneo percorrido deseñaron. 

Dende entón, progresivamente, tivemos que contemplar como se estaba investindo diñeiro e 

horas de traballo na opción unilateral de espallar polo concello e medios de comunicación o 

grafismo “RI#EIRA”. En SumaRibeira non acertamos a relacionar esta actuación co que 

escoitamos con asiduidade por parte do goberno municipal referente á continua chamada ao 

consenso entre todos os grupos da corporación.  

- Que acontecerá o día que por avatares democráticos, semella que contemplados por moi 

improbables por algúns pero, non se enganen, é posible, saia elixida unha alcaldesa ou alcalde 

cun equipo de goberno en desacordo coa simboloxía, e maneira de proceder seguida, para 

“institucionalizar” o grafismo RI#EIRA?.  

- Que custe económico para o concello tería nese caso a decisión tomada por “consenso” entre 

o alcalde e o equipo de goberno? 



 
 
- Que custe en impacto publicitario podería ter reimplantar un novo deseño para o noso 

topónimo? 

En SumaRibeira, por se non se deducise do que levamos dito, non nos gustou nin nos gusta o 

procedemento de  disensión seguido para establecer polo goberno municipal o grafismo 

“RI#EIRA”. Tampouco, é obvio, nos gusta o relambido grafismo que substitúe á be.  

Finalmente, e sen que fose necesario nin determinante á hora de fixar a nosa posición sobre 

este tema, ao entender de SumaRibeira o grafismo cuestionado como “be” garda impropia 

semellanza co que figura no logo do Partido Popular Europeo (achégase copia). 

Consideramos necesario que, previo á votación, sexa informada esta corporación sobre os 

condicionantes e posibilidades legais do procedemento a seguir para á aprobación 

institucional da simboloxía propia do concello. 

É polo exposto e outras razóns que propoñemos ao pleno a adopción dos seguintes acordos 

1. Que se realicen as actuacións suficientes e necesarias na procura do meirande 

consenso na difusión dos símbolos gráficos de concello, e, nomeadamente, do 

noso topónimo. 

2. Que no prazo máximo de tres meses sexa presentada ao pleno unha moción na 

que se decida a simboloxía a seguir referente ao topónimo Ribeira en todo tipo de 

actuación da corporación municipal, equipo de goberno e alcalde. 

3. En tanto a citada moción non sexa debatida e votada, instar ao alcalde e goberno 

municipal a interromper os orzamentos na difusión do topónimo sen o be. 

 

 


