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Limiar

Con frecuencia, cando falamos das institucións, caemos no erro de as tratar
coma se fosen entes abstractos, obviando o feito de estaren integradas por
persoas.
Ao longo deste ano, no que conmemoramos o 35 aniversario do Parlamento
de Galicia, quixemos poñer en valor o papel e a traxectoria desta institución como pedra angular do autogoberno de Galicia, e mesmo procurar
que as galegas e galegos comprendan e valoren un pouco máis, se for
posible, o papel da Cámara.
Pero nada de canto ten sucedido no Parlamento de Galicia tería sido posible
sen o traballo dos homes e mulleres que o integraron e o integran. Por iso
resulta de xustiza recuperar e enxalzar as figuras de cantos a partir daquel
afastado 19 de decembro de 1981, no que o Pazo de Xelmírez acolleu a
primeira sesión constitutiva da Cámara, ata os nosos días fixeron e fan
realidade o Parlamento de Galicia.
Deputadas e deputados lexitimados polas urnas que, desde visións diversas,
ás veces discrepantes, ofreceron o mellor de si ao servizo de Galicia e das
galegas e dos galegos.
Homes e mulleres que poden sentirse orgullosos de teren fomado parte da
principal e máis democrática institución da que Galicia se ten dotado na
súa historia; unha institución propia na que se alicerza a autonomía política,
longamente arelada polos nosos devanceiros, e que cada día se esforza na
procura dunha Galicia mellor.
Homes e mulleres aos que, como presidente da Cámara, quero agradecer
os servizos prestados a Galicia, Nai e Señora / sempre garimosa e forte.

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente do Parlamento de Galicia
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Introducción

Os perfís biográficos das deputadas e deputados do Parlamento de Galicia
recompilados nesta publicación foron remitidos aos seus protagonistas
na procura da súa conformidade e/ou corrección. Cando este procedemento non se puido materializar, tomouse como referencia a información
dispoñible nos servizos da Cámara.
Pedimos desculpas anticipadas polos erros que involuntariamente podan terse deslizado e tomaremos nota de todas as incidencias que se comuniquen
en relación co contido deste volume.
A recompilación de datos pechouse en setembro de 2017.
Ademais da edición en papel, publícase unha versión dixital na web do
Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.gal) que poderá ser
corrixida e actualizada no futuro.
As persoas interesadas en ampliar información sobre a historia e o funcionamento do Parlamento de Galicia dispoñen de ampla información na web
da institución.
Calquera dúbida ou suxestión en relación con esta obra ou con outros
aspectos relacionados co Parlamento de Galicia poden remitirse ao seguinte
correo electrónico: presidencia@parlamentodegalicia.gal.
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De Abel Vilela, Adolfo
Deputado de Alianza Popular pola Provincia de Lugo na I lexislatura.
Naceu en Lugo o 13 de xuño de 1946. Oficial industrial
e enxeñeiro técnico agrícola. Licenciouse e doutorouse en
Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de
Compostela, na especialidade de Arte Moderna e Contemporánea. Exerceu como profesor no IES Politécnico de Lugo.
Desde 1994 é académico correspondente da Real Academia
de Historia.
Comezou a súa vida política en 1973 como delegado
provincial en Lugo de Acción Política e Participación do
Movemento. En 1977 ingresou en Alianza Popular, e chegou
a ser secretario e presidente provincial de Lugo desde 1981
ata 1982. Abandonou Alianza Popular en 1987 e pasou a militar en Coalición Galega
e, posteriormente, na formación política Converxencia Nacionalista Galega, da que foi
secretario xeral. Ocupou diversos cargos políticos, como o de delegado provincial en
Lugo da Consellería de Cultura e Educación, desde 1982 ata 1987, e o de director xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, desde
1987 ata 1989. Retírase da política en activo no ano 1993.
Na súa etapa como parlamentario foi presidente da Comisión de Educación e Cultura e
vogal das comisións do Regulamento e Agricultura, ademais de ocupar o cargo de secretario do grupo parlamentario de Alianza Popular.

-A-
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Acuña do Campo María del Carmen
Deputada do PSdeG pola provincia de Ourense en varias lexislaturas, na VII, VIII e IX.
Naceu en Ourense o 1 de decembro de 1956. Licenciouse
en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de
Compostela e exerceu a medicina no Hospital Comarcal de
Valdeorras e no Centro de Saúde do Barco de Valdeorras.
Pertence ao Partido Socialista desde o ano 1986, e está
afiliada ao sindicato UGT. Foi concelleira de Sanidade,
Educación e Consumo no Concello do Barco de Valdeorras,
cargo que deixou en 2005 ao ser nomeada deputada no
Parlamento de Galicia.
Na VII lexislatura foi vicepresidenta das comisións de Educación e Cultura e da de Estudo
da Situación dos Emigrantes Galegos, e vogal das comisións de Economía, Facenda e
Orzamentos; Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; Agricultura, Alimentación, Gandería
e Montes; Control da CRTVG e da de Relacións co Consello de Contas.
Na VIII lexislatura foi vicepresidenta da Comisión de seguimento das políticas de discapacidade e propostas de integración; secretaria da Comisión de Sanidade, Política Social
e Emprego, e vogal das Comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; Educación e
Cultura e da de Relacións co Consello de Contas.
Na IX lexislatura foi vicepresidenta da Comisión non Permanente para o Seguimento das
Políticas Relativas á Discapacidade; secretaria da Comisión de Control da RTVG e voceira
do Grupo Socialista nas comisións de Sanidade, Política Social e Emprego e Educación e
Cultura para os asuntos de sanidade e deportes e xuventude, respectivamente.
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Adán Villamarín, María do Carme
Deputada do BNG pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas, na VII, VIII e IX.
Durante a VII, causou baixa o 24 de agosto de 2005 ao ser nomeada secretaria xeral
da Igualdade da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.
Naceu en Donostia (Guipúscoa) o 16 de decembro de 1966.
Estudou Filosofía na Universidade de Santiago de Compostela,
onde se doutorou. É catedrática de filosofía no IES Politécnico
de Vigo, membro da Comisión de Igualdade do Consello da
Cultura Galega e presidenta de Honra da Aula Castelao de
Filosofía. Entre as súas publicacións destacan Feminismo e
Coñecemento en Espiral Maior e Cartografías do derrubo en
Difusora Edicións.
Na súa actividade parlamentaria formou parte de varias
comisións. Na VII lexislatura foi presidenta da Comisión de
Educación e Cultura e na VIII foi vicesecretaria da Mesa do Parlamento e secretaria da
Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Adrio Barreiro, Gonzalo
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra na II lexislatura.
Naceu en Pontevedra o 1 de outubro de 1919. Licenciouse
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela
e exerceu como avogado en Pontevedra desde 1946. Foi
un dos socios fundadores do Ateneo Republicano de Galicia.
Ingresou na Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación
no ano 1970 e interveu como relator no I Congreso de Dereito
Galego en 1972. Recibiu o premio honorífico Cidade de
Pontevedra, no ano 2003, pola súa traxectoria na loita
pola recuperación da memoria histórica, pola súa entrega a
Galicia e polos seus valores democráticos. No 2010 concedéronlle a Medalla de Ouro ao Mérito no Traballo.

-A-
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Desde moi mozo participou en actividades políticas, e xa nos anos setenta ingresou na
Junta Democrática e no PSP (Partido Socialista Popular), no que chegou a ser presidente en
Galicia. En 1985 intégrase no PSOE, e sae elixido concelleiro na Corporación Municipal
de Pontevedra, cargo que exercerá desde 1987 ata 1991.
No seu percorrido político no Parlamento formou parte da Comisión de Xustiza e Interior e
foi ponente na elaboración da Lei de montes veciñais en man común.

Alonso Riego, José Luis
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Pontevedra na I e na II lexislaturas e,
posteriormente, deputado do PP na III e IV lexislaturas.
Naceu na Guarda (Pontevedra) o 15 de xaneiro de 1945 no seo
dunha familia de comerciantes e industriais, sector no que chega a
ser propietario de varias fábricas dedicadas a facer prefabricados.
No ano 1977 afiliouse a Alianza Popular. Logo das eleccións
locais de 1979 foi elixido tenente de alcalde, durante doce
anos, e logo concelleiro durante dezaoito anos máis. E desde
o ano 2000 ata o 2007 foi alcalde do seu pobo natal, A
Guarda (Pontevedra).
Durante a súa etapa como parlamentario pertenceu a varias comisións, entre as que
destacan a de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; Pesca e Marisqueo e a de Control
da Compañía RTVG e do Regulamento.
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Álvarez Blanco, María Salomé
Deputada do BNG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na V e na VI.
Naceu en Pontevedra o 29 de outubro de 1947. Licenciouse
en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de
Compostela coa especialidade de Filoloxía Románica.
Catedrática de Lingua e Literatura Española, exerceu no Instituto
Politécnico de Pontevedra e no instituto A Xunqueira.
Na súa actividade política foi concelleira do BNG na Corporación Municipal de Pontevedra desde 1991 ata 2001.
No Parlamento ocupou o cargo de vicepresidenta segunda
da Mesa do Parlamento na VI lexislatura e de vicepresidenta
segunda da Comisión do Regulamento, ademais de vogal na Comisión de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e na Comisión para a Igualdade e
os Dereitos das Mulleres. Na V lexislatura asumiu a función de vicepresidenta da Comisión
para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres e a de vogal das comisións de Educación e
Cultura e Sanidade, Política Social e Emprego.

Álvarez Chao, María Emma
Deputada do Partido Popular pola provincia de Lugo a partir do 12 de maio de 2009,
na VIII lexislatura, en substitución de Raquel Arias Rodríguez.
Naceu en Lourenzá (Lugo) o 4 de setembro de 1974. Diplomouse
en Ciencias Empresariais pola Universidade de Santiago de
Compostela. Traballou durante trece anos na sociedade Os
Irmandiños, Sociedade Cooperativa Galega, de Ribadeo (Lugo).
Pertence ao Partido Popular desde o ano 2007, ano no que
saíu elixida concelleira con responsabilidades en Medio
Ambiente e Medio Rural no Concello de Lourenzá. En setembro
do ano 2012, despois da dimisión de Vidal Mártinez-Sierra
López, foi designada alcaldesa de Lourenzá, cargo que
ocupou ata o ano 2015. Nas eleccións municipais dese ano encabezou a lista popular
ao Concello de Lourenzá e acadou a acta de concelleira.

-A-
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Na súa actividade parlamentaria exerceu de voceira de Montes do Grupo Parlamentario
Popular, participou en varias comisións, presidiu a de Agricultura, Alimentación, Gandaría
e Montes e formou parte como vogal na Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos.

Álvarez Domínguez, Bautista Goyel
Deputado do BNG pola provincia da Coruña na I lexislatura, na que, ao non ter acadado o seu partido o número de parlamentarios suficientes para formar grupo, pasou ao
Mixto. Desde a III á VI lexislatura foi deputado do BNG pola provincia de Pontevedra.
Naceu en San Amaro (Ourense) o 31 de marzo de 1933.
Estudou Humanidades e Filosofía no Seminario de Ourense e
Filosofía e Letras na Universidade Central de Madrid, onde,
xunto con outros estudantes, fundou o grupo Brais Pinto en 1965.
Foi membro fundador da Unión do Povo Galego (UPG) en 1964
e, tras o primeiro congreso desta formación, foi elixido o seu
presidente, cargo que ocupou ata o ano 2008. Participou na
fundación do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en 1982 e foi
membro da súa comisión permanente desde ese ano ata 2002. A
UPG creou a Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas
en 2004, da que foi presidente ata o ano 2016.
Na I lexislatura foi membro da ponencia redactora do primeiro Regulamento do Parlamento e
foi vogal da Comisión Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior e da do Estatuto dos
Deputados. Despois de once meses de exercer como deputado foi desposuído, igual cós outros
membros do Bloque-PSG, dos seus dereitos regulamentarios por negarse a prestar xuramento de
fidelidade á Constitución española.
Na III lexislatura formou parte como vogal da Comisión do Regulamento e das Comisión de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior. Na IV lexislatura ocupou o cargo de vicesecretario da Mesa do Parlamento, ademais
de vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e da Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior. Na V lexislatura foi vicepresidente segundo da Mesa do
Parlamento, vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e da Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Na VI lexislatura formou parte como vogal da
Comisión do Regulamento; da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e
da Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
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Álvarez Fortes, Mª Carmen
Deputada do PSdeG pola provincia de Pontevedra na III lexislatura a partir do 19 de
outubro de 1992, en substitución de Miguel Barros Puente.
Naceu en Cerdedo (Pontevedra) o 2 de agosto de 1946.
Traballou durante máis de trinta anos nos Servizos Xurídicos da
UGT. En 1979 foi elixida concelleira da Corporación Municipal
de Cerdedo polo Partido Socialista, cargo que ocupou ata
o ano 1991. Formou parte do Comité Nacional Galego do
PSdeG e da Comisión Executiva da Agrupación Comarcal de
Pontevedra ata o ano 2000.
Durante a súa etapa como parlamentaria participou nas
comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; e Pesca e
Marisqueo.

Álvarez Martínez, Luis Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo na X lexislatura.
Naceu en El Franco (Asturias) o 26 de xuño de 1963.
Licenciado en Ciencias Matemáticas pola Universidade de
Santiago. Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas e
Tributación pola Universidade Nacional de Educación a
Distancia. Funcionario dos corpos de Profesores de Ensinanza
Secundaria (especialidade de matemáticas) e Inspectores de
Educación.
Na súa faceta política destaca o seu nomeamento como
delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en Lugo, desde 2007 ata 2009, e a de
concelleiro polo PSdeG no Concello de Lugo, entre 2011 e 2015, co cargo de primeiro
tenente de alcalde e voceiro do goberno municipal.
Na súa traxectoria política no Parlamento forma parte da Comisión de Educación e Cultura
e da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da CRTVG.

-A-
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Álvarez Montes, María Marta
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na V e na VI.
Naceu na Coruña o 30 de outubro de 1943. Licenciouse en
Filosofía e Letras, sección Historia, en Santiago de Compostela,
e en Ciencias da Información pola Universidade de Navarra.
Catedrática de Historia, exerceu de profesora no Instituto
Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela. Colabora en
diferentes medios de comunicación escritos e audiovisuais.
Por Alianza Popular conseguiu a acta de concelleira na Corporación Municipal de Santiago desde 1987 ata 1989, e polo
Partido Popular, ata 2003. Desenvolveu o labor de xefa do
gabinete da Reforma Educativa na Consellería de Educación
desde 1990 ata 1993. Foi senadora pola Comunidade Autónoma de Galicia entre 1993 e 2001 polo Partido Popular. Forma parte do Comité Executivo Local do PP de Santiago de Compostela.
Na V lexislatura presidiu a Comisión de Educación e Cultura e foi vogal das comisións
de Sanidade, Política Social e Emprego e Control da Compañía da RTVG. Na VI lexislatura formou parte como vogal das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego;
Educación e Cultura e Control da Compañía RTVG.

Álvarez Yáñez, María Antonia
Deputada do PSdeG pola provincia de Ourense en tres lexislaturas, na III, IV e V.
Naceu en Tapia de Casariego (Asturias) o 31 de marzo de
1948. Licenciouse en Ciencias Económicas pola Universidade
de Bilbao e accedeu, por oposición, ao Corpo Técnico do
Concello de Ourense.
Pertence ao Partido Socialista desde o ano 1978 e chegou
a formar parte da Comisión Executiva Nacional Galega do
PSdeG desde 1994. Saíu elexida, en 1995, concelleira da
Corporación Municipal de Ourense por este partido.
Na III lexislatura foi secretaria da Comisión de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e vogal
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da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos. Na IV lexislatura exerceu de secretaria da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e formou parte como
vogal da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos. Na V lexislatura foi vogal das
comisións de Relacións co Consello de Contas e de Agricultura, Alimentación, Gandaría
e Montes.

Álvarez-Campana Gallo, José Manuel
Deputado do PP pola provincia da Coruña na VIII lexislatura.
Causou baixa o 28 de marzo de 2009.
Naceu en Astorga (León) o 2 de xuño de 1964 . Estudou
Ciencias Xeolóxicas, na especialidade de Paleontoloxía, na
Universidade Complutense de Madrid. Máster en Xestión
Ambiental e Desenvolvemento Sostible pola Universidade
de Valencia, e máster en Lóxica e Filosofía da Ciencia pola
Universidade de Santiago de Compostela. É doutor en Economía Aplicada pola Universidade da Coruña e doutor en Belas
Artes pola Universidade Complutense de Madrid. Foi consultor
ambiental e, desde 2007, profesor asociado de Enxeñería
Ambiental da Universidade da Coruña.
Comezou a súa actividade política no Partido Popular, no que presidiu , na Coruña, a
Comisión de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Foi concelleiro na Corporación Municipal da cidade Herculina e delegado provincial na Coruña da Consellería
de Medio Ambiente, director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e presidente
de Portos de Galicia, cargo polo que renunciou á súa acta de deputado. Coordinou a
sección de Cambio estratéxico e desenvolvemento sustentable na Deputación Provincial
da Coruña e posteriomente no Concello de Arteixo.
No seu percorrido polo Parlamento foi vogal das comisións de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e de Relacións co Consello de Contas.

-A-
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Amarelo de Castro, Fernando
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na VI lexislatura.
Naceu en Muras (Lugo) o 2 de novembro de 1937 e finou
en Ferrol o 19 de xaneiro de 2017. Licenciouse en Dereito
pola Universidade de Santiago de Compostela e exerceu
como profesor na Universidade Complutense de Madrid e no
Centro de Estudos Universitarios (CEU) de Madrid, así como no
Centro de Estudos Superiores Bancarios.
Comezou a súa actividade política en Alianza Popular e
chegou a ser secretario xeral e vicepresidente provincial na Coruña. Co Partido Popular formou parte do Comité Executivo Provincial da Coruña desde 1984. Ocupou diversos cargos políticos e na Administración, como secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, presidente da Comisión Provincial de Urbanismo da
Coruña, vicesecretario xeral do Instituto de Estudos Laborais e de Seguridade Social, xefe
do Servizo Técnico-Xurídico da Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia e, desde
1990 ata 2001, foi secretario xeral de Relacións coas Comunidades Galegas.
O seu labor coas comunidades galegas no exterior foi recoñecido ao ser nomeado socio
de honor de máis de sesenta centros galegos de América e de Europa. Posúe a Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Na súa etapa no Parlamento foi presidente da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; vicepresidente da Comisión 2ª, Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e vogal da Comisión do Regulamento, da
Deputación Permanente e da Comisión non Permanente para o Estudo dos Problemas da
Emigración Galega.
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Amigo Díaz, María Encarnación
Deputada do PPdeG pola provincia de Lugo na X lexislatura.

Naceu en As Nogais en 1957. Licenciada en Medicina e Cirurxía. DEA en Ciencias da Saúde. No eido profesional, exerce
como médica reumatóloga no Sergas desde o 1991; actualmente no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo. É asesora da
Liga Reumatolóxica Galega e conta con publicacións en revistas
nacionais e internacionais da súa especialidade.
Concelleira en Lugo desde 2011 e membro na candidatura
do PPdeG nas eleccións autonómicas do 2016.
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Lugo.
Na X lexislatura do Parlamento de Galicia, é vogal da Comisión 5ª, Sanidade, Política
Social e Emprego; e da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.

Antón Vilasánchez, María Ángeles
Deputada do PPdeG pola provincia de Lugo na X lexislatura.
Naceu en Mugardos en 1965. Licenciada en Ciencias Políticas e Socioloxía, rama de Políticas, especialidade de Ciencias
da Administración pola Universidade Complutense de Madrid.
Licenza especial en Estudos Europeos, rama de Políticas, pola
Universidade Libre de Bruxelas. Magister Artis en Administración
Pública, polo Instituto Universitario Ortega y Gasset (Madrid).

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta
de Galicia desde 1993. Ocupou diferentes cargos na Xunta de Galicia: xefa do Servizo de Formación, Cooperación
Institucional e Documentación; subdirectora xeral da Xerencia de Promoción do Camiño
de Santiago; directora xeral de Turismo; e subdirectora de Ordenación, Inspección e
Planificación Turística. Foi xerente do Consorcio da Cidade de Santiago desde 2012
ata 2014.

-A-
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Foi concelleira de Cultura e Patrimonio do Concello de Santiago desde xullo de 2014
ata xuño de 2015, e ségueo sendo desde esa data ata a actualidade. En novembro do
2016 accede ao Parlamento de Galicia. É voceira do Grupo Parlamentario Popular nas
áreas do Xacobeo e de patrimonio cultural.

Ares Casal, María José
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na IV lexislatura.
Naceu en Melide (A Coruña) o 20 de abril de 1948. Diplomouse en Maxisterio, e especializouse en Educación Especial,
Infantil e Galego. En 1984, asumiu o cargo de directora do
Colexio Público de Santa Comba.
Foi membro do Comité Executivo Provincial da Coruña do
Partido Popular, formación política pola que se presentou ás
eleccións municipais e acadou a acta de concelleira en Santa
Comba, desde 1990 ata 2009.
Ocupou o cargo de delegada provincial na Coruña da Consellería de Asuntos Sociais desde 2001 ata 2003, e no ano
2011 formou parte da candidatura de Terra Galega e saíu elixida novamente concelleira
en Santa Comba.
Na súa etapa no Parlamento foi presidenta da Comisión da Muller, de recente creación,
e vogal das comisións de Educación e Cultura; do Regulamento; e de Sanidade, Política
Social e Emprego.
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Arias Rodríguez, Raquel
Deputada do PPdeG pola provincia de Lugo na VIII, IX e X lexislatura.
Naceu en Sober en 1966. Licenciada en Xornalismo pola
Universidade Complutense de Madrid. Foi colaboradora en
diversas revistas de ámbito nacional no mundo dos seguros.
Redactora de informativos en diversos medios de comunicación en Galicia e responsable do Gabinete de Prensa do Concello de Monforte de Lemos desde 1996 ata 1999.
En 2009 foi nomeada delegada territorial da Xunta de Galicia
en Lugo, cargo no que renovou ata o 2016. Entre 1999 e
2009 foi alcaldesa de Sober, cargo que compaxinou co
de deputada provincial entre os anos 1999 e 2003 e entre
2007 e 2008 e co de deputada por Lugo no Congreso dos Deputados entre 2008 e 2009.
Forma parte do Comité Executivo do PP de Galicia como coordinadora de Medio Rural.
Na X lexislatura é secretaria da Mesa do Parlamento e voceira do Grupo Parlamentario
Popular nas áreas de emigración, de dinamización demográfica e na Comisión da CRTVG.
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Lugo.

Arias Veira, Pedro Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na VIII e na IX.
Naceu na Coruña o 6 de maio de 1949. Licenciouse en
Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de
Compostela, onde exerceu como profesor. No ano 2007 foi
nomeado director da Fundación de Estudos Ágora de Galicia.
Militou no PCE e participou no movemento nudista dos anos
oitenta. En 1983 foi elixido concelleiro da Corporación
Municipal da Coruña polo Partido Socialista. A finais dos anos
noventa achegouse ao Partido Popular, despois de colaborar
con Alberto Núñez Feijóo, cando era conselleiro de Politica
Territorial, para redactar unha proposta de directrices de ordenación do territorio.
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Na VIII lexislatura foi vicepresidente da Comisión de Educación e Cultura e vogal das
comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
E na IX lexislatura exerceu de vicepresidente da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo e de secretario da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos.

Atrio García, Alfredo
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na II lexislatura, en substitución de
Manuel Veiga Pombo. Pasou ao Grupo Mixto o 27 de xullo de 1989.
Naceu en Ramirás (Ourense) o 8 de maio de 1936. Diplomado
en Maxisterio pola Escuela Normal de Ourense. Exerceu como
profesor de EXB en varios colexios públicos entre 1966 e 1996.
Na súa traxectoria política foi secretario de organización local
do PSdeG do Barco de Valdeorras e comarca, membro do
comité nacional dese partido, desde 1982 ata 1987, e concelleiro na Corporación Municipal do Barco de Valdeorras desde
1979 ata 1987. Abandonou a militancia socialista en 1989,
por diverxencias co Mapa sanitario de Galicia, que supoñía a
desaparición de Valdeorras como área de saúde, e incorporouse
ao Grupo Mixto.
Na súa etapa no Parlamento formou parte como vogal da Comisión de Economía,
Facenda e Presupostos; da Comisión non Permanente de Control da Compañía RTVG e da
Comisión do Regulamento.
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Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Deputado do BNG pola provincia da Coruña nas lexislaturas VII e VIII e pola provincia de
Pontevedra na IX lexislatura. Causou baixa o 19 de marzo de 2013.
Naceu en Vigo o 27 de xaneiro de 1967. Doutorouse en
Dereito pola Universidade da Coruña no ano 1993, na que
é profesor de Dereito Administrativo e, na actualidade, tamén
secretario xeral.
En 1993 afiliouse ao BNG, partido polo que foi deputado
no Congreso pola provincia da Coruña desde o 2000 ata o
2004. Pertenceu ao Consello Nacional e á Executiva Nacional
desta formación. No ano 2016, tras a XV Asamblea Nacional
do BNG, abandona o partido.
No seu percorrido polo Parlamento foi portavoz do BNG desde 2005 ata 2012. Na VII
lexislatura foi vogal nas comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; do Regulamento;
e Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Na VIII lexislatura desenvolveu
os cargos de secretario da Comisión de Relacións co Consello de Contas e de vogal da
Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego.

-A-
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Baamonde Díaz, Agustín
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo en varias lexislaturas, na VII, VIII e IX.
Naceu en Vilalba (Lugo) o 8 de maio de 1950. Licenciouse
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e
exerceu como avogado.
En 1987 foi primeiro tenente de alcalde, e máis tarde, en 1990,
alcalde do Concello de Vilalba en substitución de José María
García Leira, cargo que ocupou ata o 2005. Foi deputado
provincial en Lugo desde 1991 ata 2005. Nas eleccións
municipais de 2015 conseguiu a acta de concelleiro na Corporación Municipal de Vilalba e, en 2016, substituíu a Gerardo
Criado Guizán na Alcaldía cando este entrou no Senado.
É concelleiro de Vilalba desde o ano 1987 ata a actualidade.
Na VII lexislatura foi secretario da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior; e vogal da do Regulamento. Na VIII lexislatura, presidente da Comisión Institucional,
de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e vogal da do Regulamento. Na IX lexislatura foi
presidente da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; ademais de
portavoz do Grupo Popular de cultura, lingua e asuntos relacionados coa Compañía da
RTVG.
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Balseiro Orol, José Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo en varias lexislaturas na VII, VIII, IX e X.
Causa baixa nesta última o 18 de novembro de 2016.

Naceu no Valadouro (Lugo) o 2 de xullo de 1962. Traballou
durante dezaseis anos como director comercial de ALCO S. A.
e foi coordinador do equipo de venda en España e Portugal.
Desde 1999 foi primeiro tenente de alcalde no Concello de
Cervo, onde reside, cargo que ocupou ata o 2016, cando
tamén deixa a acta de deputado ao asumir o cargo
de delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Militante do PP, exerceu a responsabilidade de secretario xeral
desta formación política na provincia de Lugo, e na actualidade
é o seu responsable comarcal na Mariña lucense.
Durante a VII lexislatura foi secretario da Comisión de Relacións co Consello de Contas
e vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo e, na VIII lexislatura, secretario da Mesa do
Parlamento, ademais de secretario das comisións de Peticións e do Regulamento, e
vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo. Na IX lexislatura volveu ser secretario da Mesa
do Parlamento, e foi vicepresidente da Comisión de Pesca e Marisqueo e secretario das
comisións de Peticións e do Regulamento.
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Balseiros Guinarte, José
Deputado do PPdeG pola provincia de Pontevedra na X lexislatura.

Naceu en Cerdedo en 1961.Funcionario. Diplomado en Lingua Administrativa e Xurídica Galega. Formou parte das listas
do PP ás eleccións municipais en Cerdedo en 2003, e exerceu como tenente de alcalde entre 2003 e 2005. En 2005
accedeu á alcaldía, en substitución de José Luis Jorge Caramés. Nas eleccións locais de 2007 encabeza a lista do PP e
é elixido alcalde con mayoría absoluta, resultado que revalida
nas locais de 2011 e de 2015. En novembro de 2016 accede ao Parlamento de Galicia en substitución de José Manuel
Cores Tourís, nomeado delegado da Xunta en Pontevedra.

Baltar Blanco, José Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense nas lexislaturas VI, VII e VIII.

Naceu en Esgos (Ourense) o 3 de agosto de 1967. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela
(promoción 1985-1990). Desde 1993 é funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Foi xefe do servizo técnico-xurídico da Consellería de Agricultura en Ourense; delegado provincial en Ourense da Consellería de Agricultura, Gandería e
Política Agroalimentaria da Xunta de Galicia (1998-2001);
vogal da Cámara Comercio e Industria de Ourense; patrón
da Fundación Feiras e Exposicións de Ourense e concelleiro
en Esgos desde 2003.
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Tamén foi presidente da Deputación de Ourense desde o 6 de febreiro de 2012 (mandatos 2011-2015 e 2015 ata a actualidade); membro da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias; membro da Comisión Permanente da
Fundación Democracia e Goberno Local; vicepresidente de Partenalia (asociación de
gobernos provinciais de Europa); membro do comité executivo da EHTTA (Rede Europea
de Cidades Históricas Termais); e vicepresidente da Federación Nacional de Municipios
e Asociacións con centrais hidroeléctricas.
Foi presidente do PP na provincia de Ourense desde o 30 de xaneiro de 2010 —congresos provinciais de 2010, 2013 e 2016—; membro do comité de dirección do PPdeG desde xaneiro de 2010; e membro da Xunta Directiva Nacional do PP de España.
Na VI Lexislatura no Parlamento foi voceiro de Emprego do Grupo Popular; presidente da
Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; vogal da Comisión de Agricultura;
e vogal da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego. Na VII lexislatura elixírono
vicesecretario da Mesa do Parlamento; vogal da Comisión do Regulamento; vogal da
Comisión de Peticións; vogal da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos; vogal
da Comisión de estudo de reforma do Estatuto de autonomía de Galicia; e ponente na
reforma do Estatuto de autonomía de Galicia. Na VIII lexislatura elixírono vicepresidente
1º da Mesa do Parlamento; vogal da Comisión do Regulamento; e vogal da Comisión
de Peticións. Nas tres lexislaturas foi membro da directiva do Grupo Parlamentario Popular e membro da Deputación Permanente (na VI como vogal; na VII como secretario; e na
VIII como vicepresidente).
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Baños Márquez, José Carlos
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na III e na IV.
Naceu en Vigo o 27 de maio de 1955. Licenciouse en Ciencias
Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela, así
como en Auditoría de Contas. Traballou na Asociación Provincial
de Empresarios da Construción de Pontevedra desde 1980 ata
1983, e exerceu de director financeiro de Feve desde 2004 ata
2005, así como de xerente doutras empresas privadas galegas.
Na súa actividade política foi concelleiro polo PSdeG-PSOE na
Corporación Municipal de Vigo, coa responsabilidade en Economía, Facenda, Patrimonio e Contratación, desde 1983 ata
1987, ano no que asume o cargo de director xeral de Vivenda e Solo, no que estivo ata
1989. Tamén foi director xeral de Transportes nos anos 2005 e 2006. Asumiu a xefatura do
gabinete da Alcaldía no Concello de Vigo de 2015 a 2017. Foi asesor do Grupo Socialista
no Parlamento de Galicia entre 2009 e 2015, así como a partir de 2017.
Durante a súa etapa como parlamentario pertenceu á Comisión de Política Territorial,
Infraestruturas e Medio Ambiente e á de Economía, Facenda e Orzamentos.

Bará Torres, Xosé Luís
Deputado do BNG pola provincia de Pontevedra na X lexislatura.
Naceu en Vilaboa en 1965. Participou no movemento estudantil, veciñal, cultural e de defensa da lingua galega. Formou
parte do Goberno municipal de Pontevedra, con responsabilidades en materia de cultura, patrimonio histórico, mobilidade e
participación social.
Foi director xeral de Cultura no Goberno galego entre os anos
2005 e 2009.
Milita no nacionalismo galego desde 1990 e participa en diferentes iniciativas de recuperación da memoria histórica. Escribe
sobre esta materia no blog Non des a esquecemento. Está especialmente comprometido coa
recuperación da memoria e a historia das mulleres.
Deputado do BNG, na X lexislatura, pola provincia de Pontevedra. Portavoz de Política Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior e de Ordenación do Territorio e Obras Públicas.
-B-
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Barahona Martín, Magdalena
Deputada de En Marea pola provincia da Coruña na X lexislatura.
Naceu en Figueruela de Arriba (Zamora) o 3 de xaneiro de
1953. Casada e con dous fillos, licenciouse en Socioloxía pola
Universidade Complutense de Madrid en 1981. Traballou como
socióloga nas Illas Canarias desde 1983 ata 1986 en diferentes
campos, todos eles focalizados na desigualdade, urbanismo
social e colaboración no primeiro Plan nacional de drogas.
En 1988 realizou a primeira Enquisa da muller para o Concello
de Vigo (Concellaría da Muller). Desde 1989 é profesora da
Universidade de Vigo e imparte docencia na Facultade de
Ciencias Xurídicas e do Traballo de Vigo. A súa liña principal
de investigación foi a socioloxía das organizacións e recursos humanos.
Desde moi nova o compromiso social e político formou parte do seu modo de entender e
explicar a vida, en organizacións de esquerda e movementos contra a guerra.
No ano 2016 foi a proposta de Podemos para concorrer ás primarias de En Marea para
ser candidata á Presidencia da Xunta.
Participa na Comisión de Peticións e na área de desigualdade, pobreza e emerxencia
social da Comisión 5ª.

Barata Quintas, Daniel
Deputado do Partido Popular-Centristas de Galicia pola provincia de Ourense
na III lexislatura e do Partido Popular en dúas lexislaturas, na IV e na V.
Naceu en Rairiz de Veiga (Ourense) o 25 de decembro de
1943. Estudou Maxisterio en Ourense e Filosofía e Letras na
Universidade Complutense de Madrid. Exerceu como docente
de EXB e bacharelato ata que ingresou no corpo de Inspectores
Técnicos de Educación en 1978.
Na súa vida política cabe destacar a súa designación como
delegado territorial do Ministerio de Sanidade en Ourense,
desde 1981 ata 1982, e como delegado provincial da Consellería de Educación desde 1983 ata 1985. Participou na activi-
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dade municipal como tenente de alcalde no Concello de Ourense desde 1987 ata 1989.
Foi o único conselleiro de Centristas de Galicia no primeiro gabinete de Manuel Fraga
Iribarne, que o nomeou conselleiro de Cultura e Xuventude desde 1990 ata 1993. Así mesmo,
asesorou o presidente da Xunta de Galicia desde 1994 ata 1995. Nomeárono conselleiro
do Consello de Contas no 2000 e membro do Consello Escolar de Galicia polo Consello
da Xunta en 2009.
Durante a súa etapa como parlamentario pertenceu a varias comisións, das que destacan a
de Relacións co Consello de Contas, da que foi presidente na V lexislatura. Tamén formou
parte como vogal das de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; da de Economía, Facenda e Orzamentos; da de Educación e Cultura; e da de Asuntos Europeos e de
Servizos Sociais.

Barcón Sánchez, María del Mar
Deputada do PSdeG pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na VII e na VIII.
Causou baixa o 15 de xuño de 2011.
Naceu en Ortigueira (A Coruña) o 14 de maio de 1963.
Licenciouse en Medicina e Cirurxía pola Universidade de
Santiago de Compostela e tamén cursou estudos de Historia
na UNED. Exerce a medicina nunha clínica na Coruña.
É militante do PSdeG desde 1985, ano no que se afiliou á
Agrupación Socialista Coruñesa e ás Xuventudes Socialistas, e
accedeu ao Comité Federal en 2012. En 1999 formou parte
da Corporación Municipal da Coruña polo Partido Socialista,
onde se mantivo ata o 2009. Neste consistorio tivo a responsabilidade de Servizos Sociais, Obras Públicas e Urbanismo.
Tras as eleccións municipais de 2011, foi portavoz do Grupo Socialista no Concello da
Coruña, que revalidou nos comicios locais de 2015, e secretaria xeral da agrupación
local coruñesa en 2012, cargos dos que dimitiu, do primeiro, en xullo de 2015, e do
segundo, en xaneiro de 2017.
Na VII lexislatura foi vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos; de Sanidade, Política Social e Emprego; e de Control
da Compañía da RTVG. Na VIII lexislatura formou parte como vogal na Comisión de
Sanidade, Política Social e Emprego.
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Barreiro Fernández, José Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo en tres lexislaturas, V, VI e VII.
Causou baixa o 17 de xullo de 2007.
Naceu en Lugo o 18 de setembro de 1957. É doutor e
catedrático en Ciencias Económicas e Empresariais pola
USC (premio extraordinario de doutoramento). Participou nos
órganos de xestión desta universidade como integrante do
Vicerreitorado do Campus de Lugo e como responsable da
Sección Delegada da Facultade de Ciencias Económicas e
Empresariais de Lugo.
Membro da Real Academia de Ciencias Económicas e
Financeiras de España.
Foi adxunto á dirección xeral do grupo Televés de Santiago de
Compostela desde1983 ata 1991.
Dende 1995 é militante do PP e inicia a súa carreira política, nese mesmo ano, como
tenente de alcalde, coas competencias de Economía e portavoz do Concello de Lugo.
Presidente do PP de Lugo desde 2002 a 2016. Ocupou o cargo de conselleiro de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia en 2003. Ao ano
seguinte, foi nomeado vicepresidente segundo da Xunta de Galicia. En 2006 é elixido
vicepresidente do Partido Popular de Galicia. Nas eleccións xerais de 2008 consegue
a acta de senador pola provincia de Lugo. Na IX lexislatura foi portavoz de Economía,
e renova nos seguintes comicios de 2011 e 2016. É portavoz do Grupo Parlamentario
no Senado desde 2011.
Durante a V lexislatura foi portavoz de Economía do grupo; presidente da Comisión
de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; presidente da Comisión non Permanente de Investigación sobre as «Vacas Tolas»; portavoz na Comisión do Consello de
Contas; e vogal nas Comisións de Educación e Industria. Na VI lexislatura, continuou como
portavoz nas comisións de Economía e do Consello de Contas; vogal na de Agricultura;
e presidente da Comisión de Emigración e da Comisión non Permanente de Investigación
do Prestige. Na VII lexislatura foi portavoz do grupo parlamentario.

35

-B-

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Barreiro Rivas, Xosé Luís
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na I e II.
O 8 de setembro de 1987 cambia de partido e pasa a ser deputado de Coalición Galega.
Naceu en Forcarei (Pontevedra) o 5 de xuño de 1949.
Licenciouse en Filosofía pola Universidade de Comillas e pola
Universidade Complutense de Madrid, e é tamén licenciado
e doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidade
Complutense. Diplomouse en Ciencias da Educación pola
Universidade de Santiago de Compostela. Impartiu clases na
UNED e na Universidade de Vigo. Exerce como profesor de
Ciencia Política na Universidade de Santiago de Compostela.
En 1977 comezou a súa actividade política en Alianza Popular,
partido do que foi elixido presidente provincial en Pontevedra
e secretario xeral de Galicia desde 1983 ata 1986. No Goberno autonómico de 1982
ocupou o cargo de vicepresidente para Asuntos Políticos e conselleiro da Presidencia,
posto que conservou despois das eleccións de 1985. Ao ano seguinte, presentou a súa
dimisión por discrepancias con Fernández Albor, e un ano máis tarde deixou Alianza
Popular para, tras fundar o Partido Demócrata Galego, ingresar en Coalición Galega, da
que foi secretario xeral. Despois da moción de censura contra o Goberno de Albor e de
que Fernando González Laxe asumira a presidencia da Xunta de Galicia, foi nomeado
vicepresidente do Executivo, cargo do que dimitiu en 1988. En febreiro de 1990 deixou
a vida política.
No súa traxectoria parlamentaria foi, durante a I lexislatura, voceiro do grupo de AP;
vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; Economía,
Facenda e Orzamentos; e da do Regulamento. E na II lexislatura foi voceiro do Grupo
Popular e vogal da Comisión do Regulamento.
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Barros Puente, Miguel
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en tres lexislaturas, na I, II e III.
Causou baixa o 14 de outubro de 1992.
Naceu en Cotobade (Pontevedra) o 21 de novembro de
1944. Estudou Maxisterio e doutorouse en Ciencias Políticas.
Dirixiu un colexio nacional e foi profesor do Instituto das
Mariñas en Vigo.
Militante do PSOE desde 1978. Foi secretario comarcal
desta agrupación no Val Miñor e secretario xeral do partido
en Vigo. Pertenceu a varias corporacións municipais do
Concello de Vigo. Por discrepancias co grupo municipal
socialista, deixa o partido en 2006. Afíliase a Compromiso
por Galicia e preséntase ás eleccións municipais de 2015
como candidato á Alcaldía de Vigo por esta formación política.
Pertenceu a varias comisións no Parlamento, e foi vogal na II lexislatura das de Educación
e Cultura; e Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Ten publicados os seguintes libros:
- Ramón Piñeiro e a revisión do nacionalismo (Ed. Galaxia)
- Discurso e Tempo (Ed. A Nosa Terra. 2005)
- Ramón Piñeiro nas olladas do galeguismo (Ed. A Nosa Terra)

Barros Sánchez, Natalia
Deputada do PP pola provincia da Coruña na VIII lexislatura.
Naceu na Coruña o 28 de setembro de 1969. Diplomada
en Turismo. Traballou como coordinadora da delegación
de Sercotel Hoteles en Galicia, na cadea hoteleira Barceló
Hotels & Resorts e noutros establecementos turísticos. Foi vogal
secretaria da Asociación Provincial de Hoteis da Coruña.
En 2013 foi nomeada directora do Plan de desenvolvemento
integral das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, proxecto da
Xunta de Galicia que ten como obxectivo elevar o nivel de
desenvolvemento económico destas comarcas.
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Na súa etapa no Parlamento formou parte como vogal das comisións de Educación
e Cultura; e da de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Tamén ocupou o cargo de
portavoz de Turismo do Grupo Popular.

Bastos Rodríguez, María del Carmen
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na IV lexislatura, en substitución
de Tomás Iribarren Fernández-Rogina a partir do 8 de setembro de 1996.
Naceu en Vigo o 11 de decembro de 1949. Na súa vida
profesional é empresaria dedicada a un negocio familiar.
Membro do Partido Popular desde 1991. Un ano máis
tarde é presidenta desta formación política en Redondela,
posto que ocupou ata 1995. Concelleira da Corporación
Municipal de Redondela, elixida nas eleccións locais de
1991, con responsabilidades en educación, cultura e
urbanismo; cargo que revalidou nos seguintes comicios
municipais coa responsabilidade de tenente de alcalde.
No Parlamento formou parte como vogal das comisións de Economía, Facenda e
Orzamentos; da de Pesca e Marisqueo; e da de Seguimento do Plan de financiamento
do Sistema universitario de Galicia.
Actualmente continua formando parte da xunta directiva do partido en Redondela e no
Consello Parroquial de Chapela.
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Beiras Torrado, Xosé Manuel
Deputado do BNG pola provincia da Coruña en varias lexislaturas: na II, que pasou a formar parte do Grupo Mixto ao non acadar o seu partido o número de parlamentarios suficientes para formar grupo; e na III, IV, V e VI. E foi deputado de AGE na IX lexislatura.
Naceu en Santiago de Compostela o 7 de abril de 1936.
Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago e estudou en París e Londres. É catedrático de Estrutura Económica
na Facultade de Económicas da USC, da que foi decano en
funcións en 1972 e decano electo desde 1982 ata 1984.
En 1963 foi un dos fundadores do Partido Socialista Galego
e secretario xeral da súa executiva desde 1971 ata 1977.
Participou na creación do Sindicato Obreiro Galego e no
proceso de constitución do Bloque Nacionalista Galego, no
que presidiu o Consello Nacional desde 2001 ata 2012.
Abandonou o seu cargo directivo para encabezar a corrente interna Encontro Irmandiño,
que finalmente se separaría totalmente do partido. En 2012, fundouse Anova-Irmandade
Nacionalista, formación política da que resultou elixido portavoz nacional e que se
coligou con Esquerda Unida para formar Alternativa Galega de Esquerda (AGE), coa
que concorreu ás eleccións autonómicas de 2012. Posteriormente, ampliou a alianza a
Podemos Galicia e formou En Marea, do que é membro do seu consello.
Na súa faceta como deputado pertenceu a numerosas comisións, como a de Relacións
co Consello de Contas; a do Regulamento; a de Economía, Facenda e Orzamentos; a
de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; a de Pesca e Marisqueo; e a de Peticións.
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Bello Costa, Xaime
Deputado do BNG pola provincia da Coruña na IV lexislatura, na que substituíu a
Francisco Rodríguez Sánchez a partir do 25 de marzo de 1996.
Naceu en Ferrol o 5 de decembro de 1950. Estudou
Maxisterio. Na actualidade, é funcionario de carreira xubilado
do Corpo de Mestres.
A súa actividade política comeza na Asemblea Nacional
Popular-Galega. Formando parte da dirección nacional da
AN-PG, participou na constitución do BNG, en 1982. Nesta
formación política, formou parte do seu Consello Nacional e
da súa Comisión Permanente.
Foi concelleiro no Concello de Ferrol entre 1991 e 2007
e alcalde desde 1999 ata 2003. Durante ese tempo, presidiu a Mancomunidade de
Concellos da Comarca de Ferrol e a Asociación Costa Ártabra, para o desenvolvemento
integral da bisbarra de Ferrolterra. En 2003 foi elixido deputado provincial , e asumiu o
cargo de vicepresidente da Deputación da Coruña ata 2007 e presidente da Comisión
Informativa de Cooperación e Asistencia aos Concellos.
Na súa traxectoria no Parlamento foi vogal das comisións de Economía, Facenda e
Orzamentos; da de Educación e Cultura; e da de Control da Compañía da RTVG.

Bernández Álvarez, Senén
Deputado de UCD pola provincia de Ourense, na I lexislatura, e de Coalición Galega, na II
lexislatura. Causou baixa o 7 de xullo de 1986.
Naceu en Gomesende (Ourense) o 24 de maio de 1930 e
faleceu o 22 de xaneiro de 2013. Licenciouse en Filosofía e
Letras pola Universidade de Salamanca e en Farmacia pola
Universidade de Santiago de Compostela. Presidiu o Colexio
Oficial de Farmacéuticos de Ourense e foi vogal do Consello
Xeral Farmacéutico en representación dos colexios de Galicia,
Asturias, León e Zamora desde 1968 ata 1982.
Membro do Grupo Ourensán Democrático, formación que
se integrou en UCD na transición política. Foi senador pola
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Comunidade Autónoma de Galicia desde 1982 ata 1986 por esta formación política.
Participou na creación de Coalición Galega, partido co que obtivo o escano no Congreso
pola provincia de Ourense en 1986, e foi o seu presidente nacional desde 1987 ata
1990. Abandonou a vida política no ano 1991.
Na I lexislatura foi portavoz suplente do Grupo Parlamentario de Coalición Galega desde
outubro de 1985; e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior; da de Educación e Cultura; e da de Sanidade, Política Social e Emprego.
Na II lexislatura foi vogal das comisións de Educación e Cultura e da de Sanidade,
Política Social e Emprego.

Bernardo Tahoces, Ángel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na VII lexislatura.
Naceu en Ponferrada (León) o 12 de agosto de 1960.
Licenciouse en Dereito pola Universidade de Oviedo.
É técnico superior da Administración do Estado. En 1991
ingresou no Corpo Superior da Xunta de Galicia.
Foi secretario xeral da Consellería de Agricultura, Gandaría
e Política Agroalimentaria. No ano 2009, asume a Dirección
Xeral de Industria, Enerxía e Minas, cargo que seguiu exercendo despois das eleccións autonómicas de 2011 e 2016.
No Parlamento foi voceiro do Grupo Parlamentario Popular
das comisións de Enerxía, Industria, Comercio e Turismo; da non Lexislativa para as
Relacións co Consello de Contas; e vogal da do Regulamento.
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Blanco Álvarez, Fernando Xavier
Deputado do BNG pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas, na VII e na VIII, e causou
baixa o 24 de agosto de 2005 e o 5 de outubro de 2011, respectivamente.
Naceu en Lugo o 20 de xullo de 1959. Traballou no departamento de Loxística de Telefónica.
Concelleiro do BNG na Corporación Municipal de Lugo
desde 1995 ata 2005, período no cal tamén foi portavoz
deste partido na Deputación Provincial. Foi portavoz desta
formación política no Consistorio lucense desde 2003. No
Goberno bipartito, en 2005, asumiu o cargo de conselleiro
de Innovación e Industria ata 2009.
Na VII lexislatura foi vicepresidente da Comisión de Relacións
co Consello de Contas e vogal das de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. Na VIII lexislatura
formou parte das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; e da de Relacións co
Consello de Contas.

Blanco Fernández, María Fernanda
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na V lexislatura. Substituíu a José
Enrique Sotelo Villar o 14 de setembro de 1999.
Naceu en Vilaboa (Pontevedra) o 7 de novembro de 1966.
Mestra. Diplomada en EXB e en Ciencias Empesariais.
É técnica na Consellería do Medio Rural.
Concelleira da Corporación Municipal de Moaña desde
1991 ata 1995, e concelleira do Consistorio de Vilaboa nas
dúas seguintes lexislaturas. Foi vogal no Consello de Administración do Porto de Vigo e, en 2002, membro do Consello
Asesor de RTVE en Galicia.
Formou parte como vogal, no Parlamento, das comisións de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de Educación e
Cultura; e de Relacións co Consello de Contas.
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Blanco Gómez, Ramón Félix
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense en varias lexislaturas, na I, II, III e IV; nesta
última en substitución de Manuel Vázquez Fernández, a partir do 22 de xuño de 1995.
Naceu no Pereiro de Aguiar (Ourense) o 20 de maio de
1945 e faleceu en Ventín-Ames (A Coruña) o 25 de decembro de 2001. Cursou estudos de comercio en Suíza. Exerceu
como perito mercantil e técnico electricista.
Iniciou a súa actividade política en Suíza no ámbito do
sindicalismo. Afiliouse ao PSOE en 1975 e ocupou o
posto de secretario xeral da agrupación socialista de Ourense.
Foi dirixente da UGT ourensá durante a Transición, organización da que máis tarde sería secretario de acción institucional.
Formou parte do Goberno preautonómico, encabezado por
Xosé Quiroga Suárez, como conselleiro de Traballo en 1979. Dirixiu a Fundación Largo
Caballero en Galicia.
Na I lexislatura foi vogal e presidente (desde marzo de 1983) da Comisión de
Sanidade, Política Social e Emprego e secretario da de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes.
Na II lexislatura foi vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos; presidente da de Sanidade, Política Social e Emprego e vogal da
de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; así como vicepresidente da Comisión
non Permanente sobre Incendios Forestais. Na III lexislatura formou parte como vogal
das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; e da de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. Na IV lexislatura foi vicepresidente da Comisión de Sanidade,
Política Social e Emprego; e vogal da de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
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Blanco Paradelo, Moisés
Deputado do PPdeG pola provincia de Ourense na IX e X lexislatura.
Naceu no Barco de Valdeorras en 1977. Diplomado en
Ciencias da Educación, especialidade de Educación Musical, pola Universidade de Santiago de Compostela. É mestre
de educación primaria do colexio Divina Pastora, do Barco.
Técnico especialista en Informática de Xestión e técnico especialista en Protocolo e Relacións Institucionais.
Concelleiro do Grupo Municipal do PP do Barco desde 2003
a 2015, foi candidato á alcaldía en 2007, 2011 e 2015.
Deputado provincial entre 2007 e 2011, e vicepresidente 2º
da Deputación de Ourense entre 2009 e 2011. Presidente
do PP do Barco.
Deputado na IX lexislatura, foi portavoz de Novas Tecnoloxías e vicepresidente da
Comisión 4ª, Educacion e Cultura.
Na X lexislatura é presidente da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes, e voceiro do Grupo Parlamentario Popular nas áreas de Innovación e de Novas
Tecnoloxías

Blanco Rodríguez, Noela
Deputada do PSdeG pola provincia de Ourense en dúas lexislaturas, na IX e na X.
Na primeira, en substitución de Manuel Vázquez Fernández a partir do 26 de maio de 2015.
Naceu en Ourense o 2 de xaneiro de 1981. Licenciouse en
Ciencias Ambientais pola Universidade de Cádiz. É máster
en Prevención de Riscos Laborais e técnica en Prevención de
Riscos Laborais en Sogama.
Militante socialista, dentro do partido responsabilizouse da
Secretaría Provincial de Medio Ambiente en Ourense.
Na IX lexislatura foi viceportavoz do Grupo Socialista,
voceira na Comisión de Asuntos Europeos e portavoz da área
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de función pública; e na X lexislatura, vogal da Comisión de Sanidade, Política Social
e Emprego e membro do Intergrupo do Sáhara. Portavoz de política social, emprego,
LGTBI, xuventude e cooperación internacional.

Blanco Suárez, Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na II lexislatura.
Naceu en Ourense en 1944. Aparellador. Diplomouse en
Ciencias Empresariais pola Universidade de Santiago de
Compostela.
Militante do PSOE desde 1977, foi membro do comité galego
desta formación política.
Na súa faceta como deputado foi vogal das comisións de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos; e da de Sanidade, Política Social e Emprego.

Borrajo Rivas, Pedro
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na III e na VI;
en substitución de Carlos Alberto González Príncipe, a partir do 20 de xuño de 1991,
e de Antonio Louro Goyanes, a partir do 13 de abril de 2004.
Naceu en Baños de Molgas (Ourense) o 20 de setembro de
1951. Diplomouse en Maxisterio e cursou estudos en Psicoloxía e Ciencias da Educación na Universidade Autónoma de
Barcelona. Foi profesor desde 1977 e director dos colexios
Doutor Ferro, en Barcelona, e M. R. Sinde, na Guarda.
A súa traxectoria política vai ligada ao PSOE, do que foi
secretario xeral nas comarcas do Val Miñor-Baixo Miño,
desde 1981 ata 1986; secretario xeral do Baixo Miño,
desde 1986 ata 1990; e presidente, desde 1990 ata 1996.
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Tamén formou parte do comité executivo deste partido no período que vai de 1991 a
1997 e, a partir desde último ano, dirixiu como secretario xeral o PSOE da Guarda,
localidade da que foi concelleiro desde 1987 ata 1996. Asumiu o cargo de delegado
provincial da Consellería de Traballo en Pontevedra no ano 2005.
Na III lexislatura formou parte das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; e
da de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Na VI lexislatura pertenceu á Comisión de
Educación e Cultura.

Borreiros Fernández, Bonifacio
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na III e na IV, e nesta
última, a partir do 15 de febreiro de 1996, substituíu a Antonio Carro Fernández-Valmayor.
Naceu en Narón (A Coruña) o 1 de agosto de 1953 e
faleceu o 5 de decembro de 2006. Licenciouse en Medicina
pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi profesor
de formación profesional na rama de Tecnoloxía Sanitaria.
Membro do PSOE desde 1978, formou parte da súa
Comisión Executiva Nacional galega. Director xeral de
Cultura da Xunta de Galicia desde 1988 ata 1989. Foi
elixido concelleiro da Corporación Municipal de Ferrol polo
PSOE desde 1995 ata 2003, na que ocupou brevemente
o cargo de tenente de alcalde. Pola mesma formación política, foi deputado do Congreso pola provincia da Coruña desde 1997 ata o 2000.
Abandonou a militancia no Partido Socialista en 2003 e fundou o Partido de Acción
Ciudadana, en Ferrol.
Na III lexislatura foi vogal das Comisións de Educación e Cultura; da de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo; e da Comisión non Permanente de Financiamento
Universitario. Na IV lexislatura foi vogal das comisións de Educación e Cultura e da
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Compañía de RTVG.
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Bouza Santiago, Ana Luisa
Deputada do BNG pola provincia da Coruña na VIII lexislatura.
Naceu na Coruña o 30 de xaneiro de 1960. Licenciouse en
Ciencias Políticas e Socioloxía pola UNED. Ten a diplomatura en Formación Bancaria por Cunef e a especialidade en
Análises de Aplicacións Informáticas.
Na súa vida política hai que destacar que foi fundadora do
BNG en 1982 e membro do Consello Nacional desta formación política desde 2003. Nomeárona, en 2005, directora
xeral do Servizo Galego de Igualdade da Vicepresidencia da
Xunta de Galicia. En 2012 deixou a executiva do BNG, e
abandonou a militancia neste partido en 2016.
Na súa faceta como deputada formou parte da Comisión non Permanente para a
Igualdade e para os Dereitos das Mulleres; e da de Sanidade, Política Social e Emprego.

Branco Parga, Carlos Fernando
Deputado do BNG pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na VII e na VIII; nesta
última, substituíu a Anxo Manuel Quintana González a partir do 13 de setembro de 2011.
Naceu nas Pontes (A Coruña) o 14 de xuño 1957. Sindicalista
de Endesa.
É membro do BNG desde 1995. Delegado sindical da CIG,
desempeñou diversas funcións neste sindicato, entre elas, a de
responsable de política industrial na Executiva Nacional da
Federación de Químicas e Enerxía; representante no Plan de
dinamización económica e industrial das Pontes e membro do
Consello Confederal. No BNG, pertenceu ao Consello Local,
ao Consello Comarcal de Ferrolterra e ao Consello Nacional.
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Na VII lexislatura foi portavoz na Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo;
e secretario na Mesa da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e, na VIII
lexislatura, foi portavoz da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Bueno Berrío-Ategortua, Marisol
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VI lexislatura.
Naceu en Zaragoza o 30 de novembro de 1948.
Licenciouse en Bioloxía. É empresaria de viticultura desde 1979
e fundadora da bodega Pazo de Señoráns en 1989. Presidiu
o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas
desde 1986 ata 2007.
A súa vida política estivo ligada ao Partido Popular, co que
traballou moi activamente.
Na súa faceta como deputada foi presidenta da Comisión de
Asuntos Europeos; vicepresidenta da Comisión de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes; e vogal da de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Bugallo Rodríguez, Ánxela
Deputada do BNG pola provincia da Coruña na VII lexislatura.
Causou baixa o 24 de agosto de 2005.
Naceu na Coruña o 17 de decembro de 1963.
Doutorose en Bioloxía pola Universidade de Santiago de
Compostela e traballou no Museo de Historia Natural desta
institución. É profesora na Universidade da Coruña.
Militante do BNG desde 1982. Formou parte do Consello
Nacional desta formación política desde 1983 ata 1986,
e da súa Executiva Galega desde 2003 ata 2009.
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Nas eleccións locais de 1999 saíu elixida concelleira da Corporación Municipal de Teo.
Foi conselleira de Cultura da Xunta de Galicia desde 2005 ata 2009.
No seu labor político como deputada foi vogal das comisións de Pesca e Marisqueo; e da
de Control da RTVG.

Burgo López, María de la Concepción
Deputada do PSdeG pola provincia de Lugo en varias lexislaturas, na VII, VIII, IX e X.
Naceu en Lugo o 9 de xuño e 1958. Doutorouse en Historia
pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi directora
do Colexio Universitario de Lugo, desde 1991 ata 1993, e
decana da Facultade de Humanidades do Campus de
Lugo, desde 1993 ata 2000. Exerce como profesora nesta
facultade.
Membro do PSdeG desde 2007, foi primeira tenente de
alcalde e concelleira de Cultura, Turismo e Educación no
Concello de Lugo desde 2003 ata 2010.
No Parlamento formou parte de varias comisións. Foi presidenta da de Control da CRTVG
e vogal das de Educación e Cultura; e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Na
IX lexislatura foi vicesecretaria da Mesa do Parlamento, cargo que tamén asume na
X lexislatura. Portavoz de cultura, lingua e universidade do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia.
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Caamaño Domínguez, Francisco Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na IX lexislatura. Causou baixa o 21 de abril de 2015.
Naceu en Cee (A Coruña) o 8 de xaneiro de 1963. Licenciouse e doutorouse en Dereito pola Universidade de Santiago
de Compostela, na que exerceu como profesor axudante e,
posteriormente, como profesor titular de Dereito Constitucional.
Na súa etapa de formación inicial foi bolseiro do Parlamento
de Galicia. A súa tese de doutoramento sobre o mandato
parlamentario mereceu o Premio das Cortes Xerais. No ano
1993 foi nomeado letrado do Tribunal Constitucional. Obtivo a
cátedra de Dereito Constitucional na Universidade de Valencia
en 2002. No ano 2017 foi designado catedrático de Dereito
Constitucional da Universidad da Coruña en comisión de servizo.
É autor de numerosos libros e artigos da súa especialidade.
Caamaño participou na constitución da Fundación Democracia e Goberno Local (2002),
e foi o seu primeiro director. Así mesmo, compatibilizou a súa vida académica co exercicio
profesional da avogacía, que segue desempeñando hoxe en día.
Militante socialista, foi secretario xeral do PSdeG da Coruña desde 2012 ata 2014.
Destaca o seu nomeamento como secretario de Estado de Relacións coas Cortes e,
posteriormente, como secretario de Estado de Asuntos Constitucionais e Parlamentarios
desde 2004 ata 2009. Neste mesmo ano asumiu o cargo de ministro de Xustiza, onde se
mantivo ata o 2011.
No seu percorrido polo Parlamento formou parte como vogal das comisións de Pesca e
Marisqueo e da Educación e Cultura.

Caballero Álvarez, Abel Ramón
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra na V lexislatura.
Naceu en Ponteareas (Pontevedra) o 2 de setembro de 1946.
Doutorouse en Ciencias Económicas pola Universidade de
Cambridge e pola Universidade de Santiago de Compostela,
e nesta última exerceu como profesor. É catedrático de Teoría
Económica na Universidade de Vigo.
Militante do Partido Socialista desde 1980. Ocupou o cargo
de ministro de Transportes, Turismo e Comunicacións desde
1985 ata 1988. Foi deputado do PSOE no Congreso dos
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Deputados en varias lexislaturas: pola provincia da Coruña, na II lexislatura; e
pola provincia de Pontevedra, na III, IV, V e VI. En 1997 pasou a ser presidente
do PSdeG e candidato á Presidencia da Xunta de Galicia nas eleccións
autonómicas. Tras a vitoria de Manuel Fraga, renunciou ao seu cargo como presidente
do PSdeG. No 2005, asume o cargo de presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, e
no 2007 foi candidato do PSdeG á Alcaldía de Vigo, posto que ocupou grazas a unha
coalición de goberno co BNG. Revalidou este cargo no 2011 e no 2015, esta vez con
maioría absoluta. Desde o 2015 é presidente da Federación Española de Municipios e
Provincias (FEMP).
Durante a súa etapa no Parlamento foi vogal da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo.

Cajide Hervés, María del Carmen
Deputada do PSdeG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na VII e na VIII.
Naceu en Cuntis (Pontevedra) o 21 de decembro de 1956.
A súa vida profesional transcorre no ámbito do desenvolvemento
rural, participando en programas europeos, servizos sociais,
igualdade de oportunidades, turismo e patrimonio, entre
outros. Foi coordinadora do programa europeo Now II Alta
Artesanía Rural, da Mancomunidade Intermunicipal dos Vales do
Ulla e Umia desde 1997 ata 1998. Desde o 1998 ata a súa
incorporación como deputada no Parlamento galego no ano
2005 ocupou o cargo de coordinadora da Asociación para o
Desenvolvemento Rural dos Vales do Ulla e Umia, e foi
responsable da xerencia dos proxectos europeos: Now III
Ceres, EQUAL Mujer Empresa y Vida Económica
Local, EQUAL Profesionais para a Igualdade de Oportunidades
e Leader+ Ulla Umia.
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Militante do Partido Socialista desde 1988. Ocupou o cargo de concelleira de Servizos
Sociais, Muller, Xuventude e Formación e Emprego do Concello de Cuntis durante dez anos
e medio.
Na VII lexislatura ocupou a secretaría da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría
e Montes e formou parte como vogal na Comisión de Pesca e Marisqueo. Na VIII lexislatura
foi portavoz de Cooperación ao Desenvolvemento e de Igualdade (dous anos); e vogal das
comisións de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e Pesca e Marisqueo.

Cal Ogando, Marcos
Deputado de En Marea pola provincia de Pontevedra na X lexislatura.
Naceu na Lama (Pontevedra) o 21 de setembro de 1978.
Na súa vida profesional traballou como axente comercial de
bodegas.
Iniciou a súa actividade política no movemento do 15-M,
participando na acampada en Pontevedra, integrándose
no equipo de coordinación e facendo labores de voceiro.
A súa etapa en Podemos comezou no ámbito municipal de
Pontevedra, do que foi voceiro ata a creación do Consello
Cidadán Municipal de Podemos, órgano do que tamén formou
parte. Pertence ao equipo promotor da candidatura municipalista de Marea Pontevedra e a Mareas en Común.
Na súa etapa no Parlamento forma parte como vocal da Comisión de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
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Caldelas Fernández, María José
Deputada do Grupo Parlamentario Popular,
elixida pola provincia de Ourense na VI lexislatura.
Naceu na Mezquita (Ourense) o 23 de decembro de 1978.
Empresaria de hostalaría e xerente de Melior Producciones.
Axente de desenvolvemento turístico e técnica en márketing.
Foi asesora da Asociación Galega de Turismo Rural (Agatur)
e operadora/codificadora de datos na Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia.
Curso Superior de Protocolo pola Universidade de Santiago de
Compostela.
Militante do Partido Popular. Foi coordinadora xeral das Novas
Xeracións do PP na provincia de Ourense.
No Parlamento foi voceira do Grupo Popular en materia de emigración; vicepresidenta da
Comisión de Control da Compañía de Radio-Televisión de Galicia; vogal na Comisión 1ª,
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, e vogal na Comisión de Emigración.

Callejo Rey, Cristina
Deputada do PP pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas: na III, a partir do 20
de xuño de 1991, en substitución de José Manuel Chapela Seijo, e na IV, a partir do 22
de xuño de 1995, en substitución de Manuel Pérez Álvarez.
Naceu no Grove (Pontevedra) o 22 de novembro de 1966.
Licenciada en Farmacia.
Militante do Partido Popular desde 1990, presidiu esta
formación no Grove e formou parte da Executiva provincial
do partido en Pontevedra. Tamén foi secretaria da Asociación
Pontevedresa de Mulleres para a Democracia.
Na III lexislatura foi vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo
e na IV lexislatura formou parte como vogal das comisións
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e de
Política Social e Emprego.
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Calvo Pouso, Diego
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral da Coruña na VI, VII, VIII e X lexislatura.
Naceu en San Sadurniño en 1975. Licenciado en Ciencias
Económicas (especialización en Facenda Pública e Sistema Fiscal). Máster en Desenvolvemento Local e Comarcal.
No 2009 foi o primeiro delegado territorial único da Xunta de
Galicia na provincia da Coruña. No período 2009 - 2013 foi
presidente do Consello de Administración de Xestur na Coruña.
No ano 2011 foi elixido presidente da Deputación Provincial
da Coruña, posto que ocupou ata o ano 2015.
En febreiro do 2003 accedeu ao Parlamento de Galicia e
continuou como deputado da oposición entre 2005 e 2009. Foi portavoz do PP na Comisión de Mocidade, na da Compañía CRTVG e na de Vivenda, e vogal nas comisións de
Economía, Pesca e Marisqueo e na do Consello de Contas. Desde o 2006 ata o 2009
foi vicesecretario xeral do PPdeG. Actualmente é o presidente provincial do Partido Popular
na Coruña.
Vicepresidente 1º do Parlamento de Galicia na X lexislatura.

Camino Copa, Ángel
Deputado do PP pola provincia de Lugo a partir do 29 de xaneiro de 2013,
na IX lexislatura, en substitución de Susana López Abella.
Naceu no Incio (Lugo) o 24 de febreiro de 1944. Estudou
Peritaxe Mercantil e traballou durante dezanove anos na SEAT
en Barcelona.
Comezou a súa carreira política en Alianza Popular, partido co
que se presentou, no ano 1983, ás eleccións municipais do
Incio, e no 1987, encabezou a candidatura desta formación
política, onde saíu elixido alcalde ata o ano 2011. Deputado
provincial durante oito anos.
Na súa traxectoria no Parlamento foi vicepresidente da
Comisión non Lexislativa de Control da Compañía da RadioTelevisión de Galicia e vogal da Comisión de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.
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Campos Romay, Antonio Martín
Deputado do PSOE pola provincia da Coruña na II lexislatura.
Naceu en Poio (Pontevedra) o 15 de maio de 1946.
Titulado mercantil, diplomouse en Ciencias da Enfermería e
traballou como subinspector dos Servizos de Inspección
Sanitaria da Consellería de Sanidade. Presidiu o Consello de
Administración do Hospital Municipal Labaca, da Coruña, e
no ano 1998 foi un dos membros fundadores do Instituto de
Estudos Políticos e Sociais na Coruña, no que ocupou o cargo
de presidente.
Na súa faceta política foi elixido concelleiro na Corporación
Municipal da Coruña polo PSOE nas primeiras eleccións
democráticas, e ocupou o cargo de tenente de alcalde desde 1979 ata 1987. Nese
mesmo período foi deputado provincial e exerceu como voceiro do grupo provincial
socialista. Formou parte do Comité Nacional do PSOE e da Comisión Executiva de Galicia
desde 1985 ata 1989.
Na súa etapa como parlamentario ocupou o cargo de vicepresidente da Comisión de
Pesca e Marisqueo e foi vogal da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego.

Cancelo Márquez, Maite
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na IX lexislatura.
Naceu en Barcelona o 30 de setembro de 1966. Doutorouse
en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de
Compostela, da que é profesora titular de Economía Aplicada,
ademais de directora do departamento de Economía Cuantitativa. Ocupou o cargo de decana desta facultade desde 2007
ata 2010 e o de vicepresidenta da Conferencia de Decanos
de Económicas de España, e máis tarde foi directora xeral do
Centro de Empresas e Innovación de Galicia.
Militante do Partido Popular desde o ano 1992.
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Desde decembro de 2014 ata xuño de 2015 foi concelleira coa responsabilidade en
Educación e Xuventude no Consistorio de Santiago de Compostela. Nas eleccións
municipais de 2015, volveu obter a acta de concelleira nesta mesma corporación.
Na súa etapa como parlamentaria pertenceu ás comisións de Economía, Facenda e
Orzamentos e á de Educación e Cultura.

Carballo Páez, Ramón
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo na VI lexislatura.
Naceu en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) o 16 de agosto de
1959. Licenciado pola Facultade de Veterinaria de León,
é veterinario oficial de Saúde Pública na Xunta de Galicia.
Desde 1994 ata o 2002 foi xefe dos servizos veterinarios
oficiais da zona de Lugo.
No seu percorrido político foi concelleiro do Partido Popular na
Corporación local de Pedrafita do Cebreiro desde 1987 ata
1991. No ano 1999 saíu elixido concelleiro no consistorio
da Fonsagrada, posto no que estivo ata o 2003, que renovou
neste municipio no 2007 e ocupou ata 2010. Asumiu o
cargo de xefe territorial da Consellería do Medio Rural en Lugo desde 2009 ata 2012.
Foi nomeado subdelegado do Goberno en Lugo en 2012, e continuou despois das
eleccións de 2016.
Durante a súa etapa no Parlamento foi vogal das comisións de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes e da de Asuntos Europeos, ademais de presidente da de Pesca e
Marisqueo.
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Caride Estévez, María José
Deputada do PSdeG pola provincia de Pontevedra na VIII lexislatura.
Naceu en Vigo o 1 de agosto de 1966. Licenciouse en
Ciencias Económicas pola Universidade de Vigo e doutorouse
na mesma especialidade pola Universidade de Santiago de
Compostela. É profesora de Economía Aplicada na Universidade de Vigo.
Militante do PSOE desde 2006. Foi conselleira de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes da Xunta de Galicia
desde 2005 ata 2009. Despois das eleccións municipais de
2015 forma parte do goberno local de Vigo como concelleira
de Urbanismo.
No seu percorrido como deputada pertenceu como vogal ás comisións de Economía,
Facenda e Orzamentos e á de Pesca e Marisqueo.

Carreira Gómez, Juan
Deputado de Alianza Popular pola provincia da Coruña na I lexislatura.
Naceu en Melide (A Coruña) o 8 de maio de 1945. Cursou
estudos sobre técnicas agrarias e é especialista en soldadura.
Traballou en Astano, onde creou o Sindicato Obreiro Libre, e
dedicouse posteriormente á agricultura.
Na súa vida política foi un dos fundadores de Reforma
Democrática na Coruña, e máis tarde pasou a formar parte de
Alianza Popular. Foi presidente durante catorce anos do sindicato Xoves Agricultores e membro do seu Comité Nacional.
Fundou o Sindicato Galego do Campo e o Partido Galego do
Campo, integrado posteriormente en Galicia Unida, polo que
se presentou logo ás eleccións ao Parlamento de Galicia.
No Parlamento formou parte da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
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Carro Fernández-Valmayor, Antonio
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en varias lexislaturas, na I, II, III e IV.
Nesta última causou baixa o 7 de febreiro de 1996.
Naceu na Coruña o 16 de setembro de 1945. Licenciouse
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela,
onde exerceu a docencia durante máis de tres décadas como
profesor de Dereito Constitucional da Facultade de Dereito.
Graduado pola Universidade Complutense de Madrid.
Funcionario de carreira pertencente ao Corpo Superior de
Administradores Civís do Estado, desempeñou diversos postos
de dirección administrativa en varios ministerios: xefe do
Gabinete de Informes e Ditames do Ministerio da Gobernación, director de Programa do Ministerio de Planificación do
Desenvolvemento, subdelegado do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo na Coruña, secretario e xerente da Gran Área de Expansión Industrial de
Galicia do Ministerio de Economía e Facenda e vogal do Tribunal Económico-Administrativo
Rexional de Galicia, ata a súa xubilación en 2015.
En 1975 ingresou no PSP, despois na UGT e máis tarde no PSOE. Desempeñou un papel
significativo nas primeiras eleccións democráticas de 1979 como concelleiro de Cultura,
primeiro tenente de alcalde e alcalde interino da Corporación Municipal da Coruña. Nese
mesmo ano, nos comicios xerais, obtivo a acta de senador pola provincia da Coruña co
PSOE. Tamén foi conselleiro do Consello Consultivo de Galicia (1996- 2008). Mestre
masón, pertence á Gran Loxia de España e ao Supremo Consello do Grao 33 e Último
para España.
Na I lexislatura foi membro da Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Deputacións e da
Comisión Mixta que aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia. Na II lexislatura foi
vogal das comisións do Regulamento; e de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos. Na III lexislatura asumiu o cargo de vicepresidente segundo da
Mesa do Parlamento e foi vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos; e da Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Na IV lexislatura formou parte como vogal das comisións do Regulamento; da Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior; e da de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos.
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Casal Vidal, Francisco
Deputado de En Marea pola provincia da Coruña na X lexislatura.
Naceu na Coruña en 16 de agosto 1955. Enxeñeiro superior
industrial polo ICAI, traballou como director de mantemento de
centrais hidráulicas en Fenosa, empresa que deixou para se
dedicar á industria audiovisual durante vinte e cinco anos.
Fundou unha produtora coa que produciu máis de corenta
longametraxes —que, entre outros moitos premios, conseguiron seis premios Goya—, series de televisión, documentais e
publicidade.
A súa faceta política comezou no ano 2014 nunha das
candidaturas ao Consello Cidadán de Podemos na Coruña.
Posteriormente foi elixido membro de Consello Cidadán Autonómico de Galicia, cargo que
abandonou en setembro de 2017.
No Parlamento forma parte da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e da
área de benestar animal.

Casal Vila, Benjamín
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo na I lexislatura.
Naceu en Lugo o 12 de xaneiro de 1935 e finou o 30 de
agosto de 2013. Licenciouse e doutorouse en Enxeñaría
Agrícola pola Universidade de Madrid e, posteriormente,
licenciouse en Ciencias Económicas pola Universidade de
Santiago de Compostela. Exerceu como profesor na Escola de
Enxeñaría Técnica Agrícola de Lugo desde 1968 ata 1972
e formou parte, como vicepresidente, do consello de área da
Caixa de Aforros da Coruña e Lugo desde 1968 ata 1978.
Ao ano seguinte, pasou a ocupar o cargo de xefe de sección
na delegación do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación en Lugo ata 1985, cando dirixiu a delegación provincial
deste ministerio ata 1993. Tamén presidiu a Editorial Galaxia.
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Na súa faceta política destaca o seu nomeamento como conselleiro de Enerxía, Industria e
Comercio da Xunta de Galicia na etapa preautonómica, desde 1978 ata 1979.
No seu percorrido polo Parlamento foi vogal das comisións de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo e Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; así como da Comisión non
Permanente sobre a CEE e da Comisión Mixta sobre o Proxecto de lei parcelaria.

Casares Gónzalez, Juan Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en tres lexislaturas, na IV, V e VI.
Naceu en León o 26 de setembro de 1965. Licenciouse en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e
dedicouse á dirección de empresas.
Comezou a militar no Partido Popular en 1987. Presidiu
as Novas Xeracións de Galicia desde 1989 ata 1995 e
pertenceu ao Comité Executivo Nacional de Novas Xeracións
desde 1990 ata 1993. Foi secretario de Acción Electoral do
PPdeG e secretario da área de Medio Ambiente do Comité
Executivo Provincial de Pontevedra en 2002. Nomeárono,
en 1987, vicepresidente primeiro do Consello da Xuventude
de Galicia e ocupou este cargo ata 1988. No ano 2005 abandonou a política para
dedicarse ao sector privado.
Na súa traxectoria parlamentaria formou parte, na IV lexislatura, como vogal, das
comisións de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; da de Educación e Cultura; e da de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. Na V lexislatura foi
vogal das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; da de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo; da de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, e, así mesmo,
vogal da Comisión de Peticións. Na VI lexislatura pertenceu como vogal ás comisións de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e á de Educación e
Cultura.
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Casares Mouriño, Carlos
Deputado de PSdeG pola provincia de Ourense na I lexislatura.
Naceu en Ourense o 24 de agosto de 1941 e finou o 9
de marzo de 2002 en Vigo. Licenciouse en Filosofía e Letras,
coa especialidade en Filoloxía Románica, pola Universidade
de Santiago de Compostela e exerceu como profesor de ensino medio.
Foi un escritor moi recoñecido e gañador de varios premios
literarios. Ingresou en 1978 na Real Academia Galega. No
ano 1985 foi nomeado director da editorial Galaxia. Presidiu
a sección galega do PEN Club Internacional desde 1995 ata
1999. Formou parte do Consello da Cultura Galega como
representante da Real Academia Galega, e en 1996 foi elixido presidente do Consello.
Tras a súa morte, constituíuse a fundación que leva o seu nome co obxectivo de velar e
difundir a súa obra literaria, entre outros fins.
Recibiu, entre outros, os premios Fernández Latorre (1993); Julio Camba (1995); e Roberto
Blanco Torres (a título póstumo en 2002).
No ano 2017 foille dedicado o Día das Letras Galegas.
Na súa faceta como político cabe destacar que se presentou como independente nas
primeiras eleccións autonómicas e que se incorporou ao Grupo Socialista.
A súa actividade parlamentaria caracterizouse polo seu espírito de consenso, que se viu
reflectido na aprobación de numerosas leis, como a de normalización lingüística, na que
participou moi activamente. Foi vogal da Comisión de Educación e Cultura.
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Casares Mouriño, Xabier
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense en dúas lexislaturas, na V e na VI.
Causou baixa o 30 de abril de 2002.
Naceu en Xinzo de Limia (Ourense) o 10 de abril de 1946.
Licenciouse en Medicina pola Universidade de Santiago de
Compostela e exerceu como pediatra no Hospital Infantil do
Complexo Hospitalario Cristal Piñor, de Ourense. Desde 1987
ata 1991 ocupou o cargo de director deste hospital.
Militante do PSOE desde 1978, foi primeiro tenente de alcalde
no Concello de Ourense desde 1991 ata 1995. Nese mesmo
período, foi voceiro do PSdeG na Deputación Provincial de
Ourense, e desde 1995 ata 1998, voceiro do grupo municipal
socialista na Corporación Municipal de Ourense. No ano
1998, despois da dimisión de Francisco Vázquez como secretario xeral, presidiu a xestora
do PSdeG. Formou parte do Comité Federal do PSOE desde 1997 ata 1999.
Na V lexislatura foi vogal das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego e da
do Regulamento. Na VI lexislatura formou parte como vogal das comisións de Sanidade,
Política Social e Emprego e da de Control da Compañía de Radio-Televisión de Galicia.

Casas Rosendo, José María
Deputado de UCD pola provincia de Ourense na I lexislatura, a partir do 21 de decembro
de 1982, en substitución de José Pedro Moreno González. A partir do 9 de setembro
de 1983 pasou ao Grupo Parlamentario de Coalición Galega.
Naceu en Ribadavia (Ourense) o 17 de xullo de 1928 e finou
o 10 de marzo de 1990. Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, exerceu como axente de
seguros, xuíz comarcal substituto e ocupou o cargo de director
da sucursal da Caixa Rural en Ribadavia. Presidiu a Cámara
Agraria Provincial de Ourense.
Militante de UCD, foi presidente deste partido en Ribadavia.
No ano 1983 pasou a formar parte de Coalición Galega,
despois da disolución de UCD.
Na súa etapa como parlamentario formou parte das comisións
de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; da Comisión non Permanente sobre a
CEE; e da Comisión Mixta sobre o Proxecto de Lei Parcelaria.
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Castedo Carballo, Remedios
Deputada do Partido Popular pola provincia de Lugo na VI lexislatura.
Naceu en Rois-Pol (Lugo) o 7 de setembro de 1973. Diplomouse
en Maxisterio pola Universidade de Santiago de Compostela
e exerceu como mestra de Educación Infantil.
Militante do Partido Popular. Foi membro do Comité Executivo
de Novas Xeracións en Lugo e saíu elixida, por esta formación
política, concelleira da Corporación Municipal de Pol coa
responsabilidade de terceira tenente de alcalde.
No seu percorrido polo Parlamento ocupou o cargo de vicepresidenta da Comisión para as Relacións co Consello de Contas
e tamén formou parte como vogal nas comisións de Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes e na de Educación e Cultura.

Castelao Bragaña, José Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VII lexislatura.
Naceu en Valga (Pontevedra) o 16 de febreiro de 1941.
Emigrou a Arxentina, onde se licenciou en Dereito e exerceu
como avogado, procurador e notario. Presidiu varias organizacións relacionadas con Galicia na emigración, como o Centro
Cultural del Partido de La Estrada, e foi secretario xeral da
Federación de Sociedades Españolas, secretario da Asociación de Empresarios Gallegos e vicepresidente da Asociación
Casa de Galicia en Buenos Aires.
A súa vida política está vencellada ao Partido Popular, que
comezou en 1998, ano no que foi nomeado presidente do
Consello Xeral da Cidadanía Española no Exterior, cargo que deixou no 2005 ao ser
elixido deputado no Parlamento. No 2009, despois de renunciar á súa acta como
deputado, púxose á fronte da Fundación Galega de Emigración.
Na súa etapa como parlamentario formou parte como vogal das comisións Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior e da de Pesca e Marisqueo.
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Castiñeira Broz, Jaime
Deputado do PPdeG pola provincia de Lugo na VII, VIII, IX e X lexislaturas.
Naceu en Cospeito, no ano 1957. Enxeñeiro de Edificación
pola Universidade Europea de Madrid e arquitecto técnico
pola Universidade Laboral de Sevilla. En 1982 aproba as oposicións do Ministerio de Economía e Facenda, obtén a praza
de arquitecto técnico e desempeña o seu traballo no catastro
ata o ano 2009, cando pasa á situación de excedencia especial.
Concelleiro do Grupo Popular en Lugo desde 1999 ata xuño
de 2017, e voceiro do PP no Concello de Lugo desde 2009
ata 2017. Desde 2009 ata 2017 desempeñou as funcións de
presidente da Xunta Local de Lugo.
No ámbito autonómico é deputado desde o ano 2005. Na VII lexislatura foi voceiro
de Medio Ambiente e na VIII, de Vivenda, do Grupo Parlamentario Popular, ademais de
presidente da Comisión de Asuntos Europeos. Na IX lexislatura presidiu a Comisión de
Asuntos Europeos e foi portavoz do Grupo Popular para asuntos de vivenda e urbanismo.
Foi ponente da Lei de paisaxe de Galicia, da Lei de vivenda e da Lei do solo, entre outras.

Castro Agrasar, José Luis
Deputado de Coalición Popular pola provincia de Lugo na II lexislatura.
Naceu en Sarria (Lugo) o 21 de marzo de 1952 e finou o
20 de febreiro do 2000. Licenciouse en Enxeñaría Técnica
Agrícola, e desde 1976 traballou no Banco de Galicia de
Sarria, á vez que exercía a súa profesión como enxeñeiro
técnico agrícola.
Na súa vida política foi coordinador comarcal do Partido
Popular en Sarria, e desde 1999 tenente de alcalde polo
partido Independientes da Comarca de Sarria, cargo que
ocupou ata o seu pasamento.
No seu percorrido polo Parlamento formou parte das Comisións de Economía, Facenda e
Orzamentos e da de Educación e Cultura.
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Castro Domínguez, María Nava
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en tres lexislaturas: na V,
a partir do 15 de setembro de 1998, en substitución de Pablo Crespo Sabarís, e ata o
4 de decembro de 1998; na IX, ata que causou baixa o 22 de xaneiro de 2013;
e na X, na que estivo ata o 28 de novembro de 2016.
Naceu en Ponteareas (Pontevedra) o 6 de marzo de 1969.
Licenciouse en Filoloxía Hispánica coa especialidade en
Literatura, pola Universidade Complutense de Madrid. Foi
responsable do Centro Europeo de Información e Animación Rural desde 1995 ata 2000, posto que volveu ocupar máis tarde
desde 2003 ata 2006.
Na súa faceta política foi concelleira coa responsabilidade
en Servizos Sociais na Corporación Municipal de Ponteareas
desde 1999 ata 2000, ano no que pasou a ser alcaldesa
deste concello. Tras as eleccións locais de 2003, saíu elixida
concelleira e asumiu responsabilidades en Servizos Socias e como tenente de alcalde.
En 2007, faise cargo da Concellería de Economía e Facenda. Nas eleccións xerais de
2008 obtivo a acta de deputada no Congreso, onde estivo só un ano, xa que foi nomeada
directora xeral de Comercio ata 2012, e pasou a ocupar, ao ano seguinte, o cargo de
directora de Turismo de Galicia, revalidándoo despois das eleccións autonómicas de 2016.
Durante a súa etapa como parlamentaria formou parte como vogal das comisións de
Sanidade, Política Social e Emprego e da de Pesca e Marisqueo.
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Castro García, Roberto
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense en varias lexislaturas,
na III, IV, V, VI e VII.
Naceu en Vilavella, A Mezquita (Ourense), o 22 de outubro
de 1955. Doutorouse en Ciencias da Educación pola Universidade Complutense de Madrid. Tamén é licenciado en Filosofía
e Letras e diplomado en Ciencias Humanas. Exerceu como
profesor en centros públicos de Ensinanza Básica de Ourense e
Pontevedra desde 1977 ata 1985. Foi pedagogo do Equipo
Psicopedagóxico de Apoio da Consellería de Educación en
Ourense desde 1985 ata 1989.
Militante de Alianza Popular, ocupou o cargo de secretario
xeral provincial deste partido e, máis tarde, do PP en Ourense;
ademais, formou parte do Comité Executivo Rexional desta formación política. Desde 2009
ata 2012 foi director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias. Neste último ano
nomeárono subdelegado do Goberno de Ourense, cargo no que continuou despois das
eleccións xerais de 2016.
Na súa traxectoria parlamentaria, foi vogal, na III lexislatura, da Comisión de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes e presidente da Comisión de Educación e Cultura. Na IV
lexislatura formou parte como vogal das comisións do Regulamento; da de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo; da de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e presidiu a
Comisión de Educación e Cultura. Na V lexislatura foi vogal das comisións do Regulamento;
da de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e da de Educación e Cultura; e
presidente da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Na VI lexislatura
pertenceu como vogal ás comisións de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e
á de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Na VII foi vogal das comisións de Relacións
co Consello de Contas; da de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e da de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.
Foi o portavoz do Grupo Popular nas Comisións de Investigación do Prestige e de Bemposta.
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Castro Súarez, José
Deputado de UCD pola provincia da Coruña na I lexislatura.
Naceu no Carballiño (Ourense) o 16 de xullo de 1926.
Estudou Debuxo Lineal e Artístico. En 1948, fundou a empresa
Castrosúa, dedicada á fabricación de carrozarías para
autobuses, e presidiu esta compañía ata 2014, ano no que
pasou a ser presidente de honor do grupo. Foi vogal e vicepresidente da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela.
Participou en política ao inicio do período democrático con
Unión de Centro Democrático.
Na súa actividade parlamentaria hai que destacar a súa
participación en temas de carácter industrial e económico.

Castromil Ventureira, Ramón Evaristo
Deputado de Alianza Popular pola provincia da Coruña na I lexislatura.
Naceu en Santiago de Compostela o 11 de setembro de
1930. Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela. Realizou estudos musicais, que continuou máis
tarde no Conservatorio de Música de Madrid e París. Exerceu
como docente no Conservatorio de Santiago de Compostela ata
que en 1969 foi nomeado presidente da empresa Castromil.
Foi concertista de piano desde o ano 1956 ata o ano 1981.
Ocupou o posto de vicepresidente do Consello da Cultura de
Galicia e foi vicepresidente da Real Academia de Belas Artes
de Galicia, da que forma parte como académico numerario.
Militante de Alianza Popular desde 1981, desempeñou o cargo de secretario xeral deste
partido en Galicia desde 1981 ata 1985.
Durante a súa etapa como deputado participou activamente nos debates parlamentarios, sobre todo nos de carácter cultural en prol da idiosincrasia galega, e foi vogal da
Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; da de Economía, Facenda
e Orzamentos; e da Comisión non Permanente para a fixación das sedes das institucións
autonómicas.

69

-C-

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Cerdido Pintos, María Marta
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na VII lexislatura.
Naceu en Ferrol o 22 de xuño de 1969. Diplomouse en
Graduado Social e exerceu como asesora laboral.
Militante do Partido Popular desde 1989. Foi secretaria
xeral e membro dos comités executivos provinciais e rexionais
de Novas Xeracións. No ano 2000 pasou a formar parte do
Comité Executivo deste partido en Ferrol. Nas eleccións locais
de 2003 saíu elixida concelleira da Corporación Municipal de
Ferrol, coa responsabilidade en Asuntos Sociais e Muller.
Durante a súa etapa como parlamentaria foi vogal da Comisión
de Sanidade, Política Social e Emprego.

Cerviño González, Francisco Xulio
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na IV, VI,VII e VIII lexislaturas.
Naceu en Pontevedra o 24 de maio de 1945. Licenciouse
en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela,
e especializouse en Nefroloxía na Clínica Puerta de Hierro,
Universidade Autónoma de Madrid. Diplomado en Xerencia
Hospitalaria pola Escola Nacional de Sanidade; médico nefrólogo no Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (1973 – 1974), e posteriormente no Hospital Universitario da Coruña; xerente deste hospital entre 1983 e 1991,
e do Hospital Gregorio Marañón de Madrid entre 1991 e
1993; profesor colaborador docente na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela, e profesor na Escola Nacional de Sanidade; asesor da Comisión para a Análise e Avaliación do Sistema Nacional
de Saúde (Comisión Abril); e académico correspondente da RAG desde 2012.
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A súa actividade política comeza no movemento estudantil en 1965. Membro fundador
de ADEG (Asociación Democrática de Estudantes Galegos), foi dirixente do Sindicato
Democrático de Estudantes e militante de US (Unión Socialista), ANPG e APG (Asemblea
Popular Galega). Desde 1979 ata 1990 foi membro de Esquerda Galega e do PSGEsquerda Galega. En 1995 ingresou no PSdeG-PSOE. Concelleiro de Oleiros entre ese
ano e 2003. En 1998 é elixido vicesecretario xeral do PSdeG e permaneceu na executiva deste partido ata 2009 como secretario de Sanidade (2000-2007) e como secretario
de Cultura e Política Lingüística.
Na súa traxectoria parlamentaria foi portavoz do seu grupo nas comisións de Sanidade,
Política Social e Emprego e na de Educación e Cultura na IV, VI, VII e VIII lexislaturas; vogal na Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo na IV e VIII lexislaturas e na
Comisión especial de estudo e seguimento de loita contra o narcotráfico en Galicia na
IV e VI. Ademais na IV lexislatura foi secretario da Comisión do Estatuto dos Deputados;
na VI da Comisión Permanente para as relacións co Consello de Contas; e da Comisión
de estudo da situación e propostas de mellora en materia de seguridade vial; na VII lexislatura foi presidente da Comisión de estudo da reforma do Estatuto de autonomía de
Galicia; vogal da Comisión de Peticións e vicepresidente da Comisión de Investigación
sobre as actuacións públicas referentes á Cidade da Cultura; e na VIII lexislatura foi vicepresidente 2º do Parlamento.
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Cerviño Villaverde, María Fernanda
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na IV lexislatura.
Naceu en Vilagarcía de Arousa en 1947. Cursou estudos de
Dereito en París e de Socioloxía en Dinamarca. Desde 1972
ata 1975 traballou como secretaria do Hogar Español de
St. Gallen en Suíza, e despois, no seu regreso a España, como
oficial primeira no Banco Exterior.
Militante do Partido Popular desde 1976, desenvolveu a maior
parte da súa actividade política na zona de Cambados e
Vilagarcía.
Na súa etapa como parlamentaria foi vicepresidenta da
Comisión de Pesca e Marisqueo; vogal das comisións Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior; e do Regulamento; ademais de vicesecretaria do Grupo Popular.

Chao Pérez, Luca
Deputada de En Marea pola provincia da Coruña na X lexislatura.
Naceu en Lugo o 20 de novembro de 1988. Licenciouse en
Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago de Compostela e exerceu como profesora e investigadora no Equipo de
Socioloxía de Migracións Internacionais na Universidade da
Coruña.
Politóloga e investigadora. Dende 2006 vive en Santiago
de Compostela, cidade na que se licenciou en Ciencias
Políticas en 2011. Continúa os seus estudos cun mestrado en
Migracións Internacionais (2011-2012) na Universidade da
Coruña.
En 2012 recibe unha bolsa de formación predoutoral coa que inicia a súa tese de
doutoramento sobre a participación política dos descendentes do exilio español en México
e Francia e a súa tarefa como docente no grao de Socioloxía e no mestrado de Migracións
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Internacionais da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña. Nese mesmo
ano comeza a colaborar como investigadora no Equipo de Socioloxía das Migracións
Internacionais. Froito da súa investigación, realiza diversas estadías de investigación: no
Colexio de México, na Escola de Altos Estudos Sociais de París e na Universidade Nacional
Autónoma de México. As súas liñas de investigación principais son: participación política,
migración, exilio e participación cidadá.
Na súa etapa como parlamentaria ocupa o cargo de secretaria da Comisión de
Educación e Cultura.

Chapela Seijo, José Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na III lexislatura.
Naceu en Cangas do Morrazo (Pontevedra) o 15 de outubro de
1958. Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago
de Compostela e especializouse en Xestión Aplicada ás
Administracións Públicas na Universidade Politécnica de Madrid.
Vinculado ao Partido Popular, saíu elixido concelleiro da
Corporación Municipal de Cangas nas eleccións locais de 1987,
posto no que estivo ata que en 1991 pasou a ocupar a Alcaldía
deste concello ata os comicios municipais de 1995, no que
volve ser edil ata 1999. Foi deputado provincial nas áreas de
Economía e Medio Ambiente desde 1991 ata 1996.
Nomeárono presidente local do Partido Popular de Cangas en 1990, cargo
no que estivo ata 1999. Ocupou a vicepresidencia comarcal do partido en
Pontevedra desde 1991 ata 1994. Tras as eleccións xerais de 1996, saíu elixido senador
pola provincia de Pontevedra, e, nas seguintes eleccións, deputado no Congreso
por esta mesma provincia. Desde 2009 ata 2012 foi director xeral da Federación Galega
de Municipios e Provincias.
A súa traxectoria no Parlamento centrouse na presidencia da Comisión de Pesca e
Marisqueo. Tamén foi voceiro da Comisión de Control da Compañía da RTVG e vogal da
Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
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Cobián Fernández de la Fuente, Pablo
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na VIII lexislatura.
Causou baixa o 4 de outubro de 2011.
Naceu en Oleiros (A Coruña) o 22 de marzo de 1962. Cursou
estudos en Londres, onde comeza a súa carreira profesional, e,
tras o seu regreso a España, funda a súa propia empresa.
Foi candidato polo Partido Popular á Alcaldía da Corporación
Municipal de Oleiros nas eleccións locais de 2003 e 2007,
e portavoz do seu partido neste consistorio desde 2003 ata
2011. Foi nomeado deputado provincial no 2007, cargo que
ocupou ata o 2009, tras ser elixido deputado no Parlamento.
No seu percorrido polo Parlamento foi vogal das comisións
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

Cociña García, José Ramón
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Lugo na I lexislatura,
e de Coalición Popular pola mesma provincia na II lexislatura.
Naceu en Ribadeo (Lugo) o 19 de novembro de 1931 e finou
o 22 de xaneiro de 1996. Foi director da Caixa Rural de Lugo
desde 1988 ata o seu pasamento.
A súa vida política comezou en 1969 cando o nomearon
presidente local do Sindicato de Actividades Diversas. Dous
anos máis tarde, foi elixido concelleiro na Corporación
Municipal de Ribadeo, cargo que volvería ocupar con
Coalición Democrática tras as primeiras eleccións locais na
democracia, e primeiro tenente de alcalde. Desde 1983 ata
1985 foi alcalde deste consistorio.
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No Parlamento foi presidente da Comisión de Seguimento e Control do Desenrolo
Autonómico e vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo durante a I lexislatura. Así mesmo,
na II lexislatura, formou parte como vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos; da de Sanidade, Política Social e Emprego; e da de
Pesca e Marisqueo.

Concheiro Coello, Antonio
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en tres lexislaturas: na III,
a partir do 21 de xuño de 1991, substituíndo a José María Hernández Cochón; na IV,
desde o 22 de xuño de 1995, en substitución de José Domingo Oreiro Rodríguez;
e na V, a partir do 12 de setembro do 2000, en lugar de Gerardo Conde Roa.
Naceu en Ordes (A Coruña) o 23 de xullo de 1962. Licenciouse
en Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela.
Militante do Partido Popular desde 1987, ano no que saíu elixido concelleiro na Corporación Municipal de Ordes. Ocupou
este cargo ata o ano 1999. Retirouse da política no 2004.
Na súa etapa como parlamentario foi vogal das comisións de
Control da Compañía de Radio-Televisión de Galicia; da de
Sanidade, Política Social e Emprego; e da de Educación e
Cultura, na IV lexislatura. Así mesmo, na V lexislatura, formou
parte como vogal das comisións Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior; e da de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
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Conde Cid, Alfredo Luis
Deputado do PSdeG en tres lexislaturas; pola provincia de Pontevedra, na I e na III,
e pola provincia da Coruña, na II.
Naceu en Allariz (Ourense) o 5 de xaneiro de 1945. Cursou
a carreira de Náutica na Escola Superior da Mariña Civil da
Coruña e a de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago
de Compostela, sen chegar a se licenciar nela. Navegou en
diversas compañías, unha delas de trasatlánticos, e foi profesor
en dous centros privados de Marín e Pontevedra. Escritor e
periodista de éxito, obtivo numerosos recoñecementos polas
súas obras.
Nos anos setenta militou no Partido Comunista. Posteriormente,
non formou parte de ningún partido, considerándose simplemente
galeguista. Foi conselleiro de Cultura e Deportes da Xunta de
Galicia desde 1987 ata 1990.
Na súa traxectoria como deputado pertenceu, na I lexislatura, á Comisión de Pesca e
Marisqueo; na II lexislatura, á de Educación e Cultura; e na III lexislatura, ás do Regulamento
e de Educación e Cultura.

Conde López, Francisco José
Cabeza de lista do PPdeG por Lugo nas eleccións autonómicas do 2016.
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral de Lugo na X lexislatura.
Naceu en Monforte de Lemos en 1968. Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Complutense de Madrid e doutor, pola mesma institución académica, en
Ciencias Económicas e Empresariais.
A súa traxectoria profesional desenvolveuse, entre 1995 e
2009, na Universidade CEU San Pablo, na que exerceu como
profesor, e ocupou diferentes responsabilidades como as de
director da Aula de Estudos Europeos Robert Schuman,
secretario do Instituto de Estudos Europeos e vicedecano da
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
(2002-2004).
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En 2004 pasou a ocupar o posto de director de Relacións Institucionais desta mesma
universidade, que desempeñou ata que, en 2005, foi nomeado vicerreitor deste mesmo
departamento.
Entre 2009 e 2012 foi asesor do presidente da Xunta de Galicia ata que o presidente
Feijóo o nomeou conselleiro de Economía e Industria. Na remodelación da Xunta que se
produciu en outubro de 2015, a súa consellaría incorporou tamén as competencias en
materia de emprego.

Conde Roa, Gerardo Jesús
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en tres lexislaturas:
na II, desde o 15 setembro de 1987, substituíndo a Manuel Eirís Cabeza;
na IV, ata o 30 de xullo de 1996; e na V, ata o 14 de xullo de 2000.
Naceu en Padrón (A Coruña) o 28 de setembro de 1959.
Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela. Dirixiu un despacho profesional de avogados na
cidade compostelá.
Afiliado primeiro a Alianza Popular e despois ao PP, foi
concelleiro da Corporación Municipal de Santiago de Compostela desde 1983 ata 1991. Nos comicios xerais de 2008
obtivo a acta de deputado no Congreso pola provincia da
Coruña, posto que ocupou ata o 2010. Saíu elixido alcalde de
Compostela nas eleccións municipais de 2011, e dimitiu dez
meses máis tarde.
Durante a súa etapa no Parlamento pertenceu a varias comisións. Foi vicepresidente da de
Pesca e Marisqueo; e vogal das de Control da Compañía da RTVG; de Sanidade, Política
Social e Emprego; de Peticións; e Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
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Cordeiro Rodríguez, Luis
Deputado de Coalición Galega ata o 19 de setembro de 1986,
data na que pasa ao Grupo Mixto, pola provincia de Lugo, na II lexislatura.
Naceu en Palas de Rei (Lugo) o 21 de setembro de 1934 e
faleceu o 24 de decembro de 2007. Estudou Maxisterio e
licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela. Exerceu como mestre en numerosas localidades
e dirixiu o colexio público de Foz. Tamén foi inspector de
servizos educativos complementarios da Consellería de
Educación.
Na súa faceta como político foi concelleiro da Corporación
Municipal de Foz desde 1966 ata 1979. Saíu elixido alcalde
deste concello por UCD en 1979, nas primeiras eleccións
democráticas, e cesou aos poucos días cando o nomearon
presidente da Deputación Provincial de Lugo, cargo que ocupou ata 1983.
Participou como redactor no Anteproxecto do Estatuto para Galicia (Estatuto dos 16),
que se formou en 1977, e foi conselleiro da Xunta Preautonómica de
Galicia. Este ano comezou a súa militancia en Coalición Galega, que durou ata 1989.
Con esta formación política presentouse aos comicios municipais de 1983, e foi elixido
concelleiro do Concello de Lugo e vicepresidente da Deputación Provincial desde 1983
ata 1987. Tras a ruptura de CG, uniuse ao Partido Nacionalista Galego en 1989. Foi
xerente do Igaem desde 1992 ata 1994.
Da súa etapa como deputado hai que destacar que foi vicepresidente 1º da Mesa do
Parlamento; secretario da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior;
vicepresidente da Comisión de Peticións; membro da Deputación Permanente; e vogal das
Comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; da de
Sanidade, Política Social e Emprego; e da de Agricultura, Gandaría e Montes.
Desde 1994 ata 1998 exerceu como director do Gabinete técnico do Parlamento.
Recibiu a Medalla do Parlamento de Galicia no ano 2017 (a título póstumo) pola súa
participación na redacción do Estatuto dos 16.
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Cores Tourís, José Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas:
na IX, ata o 14 de decembro de 2012, e na X, ata o 18 de novembro de 2016.
Naceu en Cambados (Pontevedra) o 1 de novembro de
1958. Fundou Horsal en 1985 e, durante nove anos, foi o seu
director-xerente. Formou parte das xuntas directivas da
Asociación Española, da Asociación Europea de Cidades do
Viño, da Asociación Española de Cidades da Pesca, e, como
vicepresidente, do Consello Regulador da Denominación de
Orixe Rías Baixas desde 1992 ata 2007.
Militante do Partido Popular, saíu elixido concelleiro da
Corporación Municipal de Cambados nas eleccións locais
de 1987 e ocupou o cargo de primeiro tenente de alcalde
desde 1989 ata 1998, ano, este último, no que foi nomeado
alcalde. Repetiu no cargo nas eleccións municipais de 1999, 2003 e 2007. Presidiu
a Mancomunidade do Salnés desde 1998 ata 2003. Obtivo a acta de senador pola
provincia de Pontevedra nas eleccións xerais do 2000 e mantívoa ata 2009, ano no que
o nomearon delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia de Pontevedra, posto no
que continuou despois das eleccións autonómicas de 2016, cando foi elixido secretario
xeral do PP en Pontevedra.

Corral Pérez, Juan Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense na II lexislatura.
Naceu no Carballiño (Ourense) o 13 de novembro de 1937.
Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela. Desde 1977 ata 1979 exerceu a avogacía. Foi
coordinador de Relacións Laborais en Citroën Hispania, S. A.
desde 1979 ata 1981, coordinador da CEOE para
Galicia desde 1980 a 1982 e director de Relacións Laborais de
Citroën Hispania, S. A. desde 1986 ata 1996.
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Comezou a súa vida política como concelleiro da Corporación Municipal de Vigo en
1971, onde estivo ata 1973. Dirixiu o gabinete técnico do Goberno Civil de Pontevedra
en 1977. Militou en Alianza Popular e, posteriormente, no PP. Foi nomeado, en 1982,
conselleiro de Traballo e Seguridade Social da Xunta de Galicia ata 1986 e presidente
da Autoridade Portuaria de Vigo desde 1996 ata 1999. Saíu elixido concelleiro do
Consistorio de Vigo nas eleccións municipais de 1999 e ocupou este cargo ata 2003.
Neste período foi voceiro do Grupo Popular no Concello de Vigo e deputado provincial.
No ano 2000 obtivo a acta de senador pola Comunidade Autónoma de Galicia.
Na súa faceta como parlamentario pertenceu ás comisións do Regulamento; á de Economía,
Facenda e Orzamentos; e á Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.

Cortegoso Fernández, Ramón
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na V lexislatura.
Naceu en Madrid o 29 de setembro de 1957. Licenciouse
en Dereito pola Universidade de Santiago e diplomouse en
Comercio Exterior pola Universidade Pontificia de Comillas
(ICADE). Avogado exercente desde o ano1985. Foi secretario xeral da Asociación de Navieiros Galegos, así como asesor xurídico e voceiro da Asociación de Empresas Consignatarias e Estibadoras de Buques, da provincia de Pontevedra. Foi
tamén secretario xeral da Asociación Gallega de Graniteros e da
Federación Galega do Granito.
Militante do Partido Popular. Na súa faceta política cabe
destacar a súa etapa como concelleiro da Corporación Municipal
de Vigo desde 1991 ata 1997, na que foi concelleiro de
Industria, Comercio, Turismo e Mar.
No seu percorrido polo Parlamento foi vicepresidente da Comisión de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo; e formou parte das comisións de Pesca e Agricultura; da de Control
da Compañía da RTVG e da de Asuntos Europeos.
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Cortizo Nieto, Miguel Ángel
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en varias lexislaturas, na III, IV, V e VI.
Causou baixa na última o 28 de xaneiro de 2005.
Naceu en Santiago de Compostela o 14 de maio de 1951.
Doutorouse en Bioloxía pola Universidade de Compostela, institución da que foi profesor e vicerreitor desde 1984 ata 1987.
Militante do PSOE desde 1980. Formou parte, desde 1982,
da Executiva galega desta formación política e ocupou os
postos de secretario de Política Institucional e vicesecretario
Xeral na Comisión Executiva. Desde 1982 ata 1984 pertenceu
á Executiva Federal de FETE-UGT. Foi asesor executivo do
Ministerio de Educación desde 1987 ata 1989. Nomeárono
embaixador en Misión Especial para a Coordinación das
Relacións coas Comunidades Españolas en Iberoamérica en
2004 e, posteriormente, ocupou o cargo de embaixador
español en Paraguai desde 2007 ata 2011. Foi delegado do Goberno en Galicia desde
o 2-04-2011 ata o 13-09-201, ano no que obtivo a acta de deputado no Congreso na
X lexislatura.
No Parlamento de Galicia pertenceu na III lexislatura ás comisións de Educación e Cultura; á de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; na IV lexislatura foi portavoz do Grupo Parlamentario e formou parte das comisións de Control da
Compañía da RTVG; e de Educación e Cultura; na V lexislatura foi vicesecretario da
Mesa do Parlamento e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior; e da de Control da Compañía da RTVG; e na VI lexislatura participou nas comisións
de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e na de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos.
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Couce Pereiro, Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na I e na II.
Causou baixa nesta última o 12 de setembro de 1989.
Naceu en Ferrol (A Coruña) o 9 de xaneiro de 1935. Traballou
na empresa nacional Bazán como técnico electricista.
Foi un dos fundadores do PSP en Ferrol, e cando esta formación
política se fusionou co PSOE en 1978 pasou a formar parte da
agrupación socialista, na que tivo cargos de responsabilidade,
como o de presidente do partido en Galicia. Durante oito anos
ocupou o cargo de secretario xeral da UGT da comarca de
Ferrol. Desde 1989 ata 1995 presidiu a Corporación Municipal
nesa localidade. Nas eleccións xerais de 1993 obtivo a acta
de deputado no Congreso pola provincia da Coruña ata 1996.
Na I lexislatura pertenceu a dúas comisións, e foi vicepresidente da de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo e vogal da do Regulamento. Na II lexislatura presidiu a Comisión de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Couceiro Méndez, Antonio
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na V lexislatura.
Causou baixa o 18 de outubro de 1999.
Naceu na Coruña o 18 de decembro de 1955. Licenciouse en
Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos pola Universidade Politécnica de Madrid e ten dúas diplomaturas, unha, en Dirección
Xeral de Empresas e, outra, en Planificación e Administración
de Empresas pola mesma universidade. Foi director técnico de
Construcións Metálicas José González Gómez; director xerente
de Xestión Urbanística da Coruña S. A.; e director xeral de
Begano. Posteriormente, forma parte do consello de administración de Inveravante e de Nova Pescanova, preside o Instituto
Tecnolóxico de Galicia e é presidente da Cámara de Comercio
da Coruña.
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A súa vida política estivo ligada ao PP, formación política que presidiu na provincia da
Coruña. Foi director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo desde 1990 ata 1993
e de Formación e Emprego na Xunta de Galicia desde 1993 ata 1994. Este mesmo ano
nomeárono conselleiro de Industria e Comercio ata 1999, data na que empezou a presidir
a Autoridade Portuaria da Coruña ata 2002.
Na súa actividade no Parlamento compareceu para dar conta da súa actividade na
consellaría da que era titular e nos plenos desta cámara.

Crespo Sabarís, Pablo
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na V lexislatura.
Causou baixa o 14 de xullo de 1998.
Naceu en Pontevedra en 1960. É empresario.
Desde mediados da década dos oitenta presidiu o Partido
Popular de Vilagarcía de Arousa, e en 1995 foi nomeado
secretario de organización deste partido en Galicia. Desde
1996 ata 2005 representou á Consellería de Ordenación do
Territorio no Consello de Administración de Portos de Galicia.
A súa actividade parlamentaria centrouse nos plenos, dado o
pouco tempo que estivo na Cámara.
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Cuíña Crespo, Xosé
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas,
na III, IV, V, VI e VII. Nesta última causou baixa o 1 de xaneiro de 2008.
Naceu en Lalín (Pontevedra) o 25 de febreiro de 1950 e
faleceu en Santiago de Compostela o 28 de decembro de
2007. Cursou estudos en Bioloxía, na Universidade de
Santiago de Compostela.
Entrou na política como concelleiro na Corporación Municipal
de Lalín, localidade na que saíu elixido alcalde con Alianza
Popular nas primeiras eleccións democráticas de 1979.
Presidiu a Deputación de Pontevedra desde 1987 ata 1989.
Designárono vicepresidente provincial en Pontevedra e presidente do Comité Local de Lalín e da comarca do Deza, despois
da refundación do PP. Desde 1992 ata 1999 presidiu esta
formación política na provincia de Pontevedra, e desde 1996 formou parte do seu
Comité Executivo e da Xunta Directiva Nacional. En 1990 foi nomeado conselleiro de
Obras Públicas, Transportes, Urbanismo e Vivenda da Xunta de Galicia, cargo que ocupou
ata 2003.
Na súa actividade no Parlamento pertenceu ás comisións de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo; á de Pesca e Marisqueo; á do Regulamento; á de Investigación sobre a Causa
do Deterioro da Vía do Salnés e á Deputación Permanente. Ademais, compareceu para
tratar cuestións relacionadas coa súa actividade na consellaría da que era titular nos plenos
desta Cámara.

Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Deputada de En Marea pola provincia de Ourense na X lexislatura.
Naceu en Pontevedra o 16 de febreiro de 1957. Ten a
licenciatura en Ciencias da Educación pola Universidade
de Santiago de Compostela e diplomouse pola Escola de
Expresión de Barcelona. Exerceu como profesora de Lingua e
Literatura e estivo adscrita ao Departamento de Orientación.
Directora, dramaturga e pedagoga teatral, fundou e dirixiu a
Compañía de Teatro Sarabela. Ademais, dirixiu o FITO (Festival
Internacional de Teatro de Ourense) dende a súa creación.
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Integrante de Somos Marea, uniuse ao proceso de formación de En Marea en Ourense
para concorrer ás eleccións autonómicas en 2016.
Na súa faceta como deputada forma parte da Comisión de Educación e Cultura e da
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG.

Currás Fernández, Celso
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo na V lexislatura.
Naceu en Trabada (Lugo) o 17 de xullo de 1953.
É inspector de Educación e profesor asociado na Universidade
de Santiago de Compostela. Tamén é directivo da Xunta de
Galicia.
Posúe as titulacións de licenciado e doutor en Ciencias da
Educación e de mestre.
Ten publicados varios libros e centos de artigos sobre
educación, formación e emprego.
Na súa vida política, que estivo ligada ao Partido Popular, foi
director xeral de Formación e Emprego da Consellería de Familia, Muller e Xuventude,
entre 1994 e 1996. Desde maio de 1996 a agosto do 2005 desempeñou o cargo de
conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
Na súa actividade no Parlamento compareceu en pleno e comisión para dar conta da
súa actividade na consellaría da que foi titular. Foi o promotor e director do Plan xeral de
normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade da Cámara no pleno do día
21 de decembro de 2004.
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Da Silva Méndez, María Carme
Deputada do BNG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas: na VII, e, a partir do
14 de febreiro de 2012, en substitución de María Teresa Táboas Veleiro, na VIII.
Naceu en Pontevedra o 26 de decembro de 1966. Licenciouse
en Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela.
Militante do BNG desde 1990. Concelleira na Corporación
Municipal de Pontevedra desde 1995. Tras as eleccións municipais de 2015 foi nomeada tenente de alcalde e responsable
da área de Protección Cidadá, Servizos, Festas e Urbanismo.
Na súa etapa no Parlamento foi, na VII lexislatura, vicepresidenta das comisións de Pesca e Marisqueo; de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e de
Investigación do suposto pagamento de viaxes a axentes electorais. Tamén foi vogal das
comisións Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior; da de Investigación para
coñecer as causas do deterioro da vía de alta capacidade do Salnés; da de Estudo da
seguridade viaria en Galicia; e da de Estudo das causas e consecuencias dos incendios
forestais en Galicia.
Durante a VIII lexislatura foi secretaria da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría
e Montes e vogal da de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos; da de Estudo da seguridade viaria en Galicia e da de Estudo para a elaboración
dunha nova lei do solo de Galicia.

Darriba Calviño, Rosa
Deputada do BNG pola provincia dePontevedra en dúas lexislaturas, na V e na VI,
a partir do 9 de febreiro de 2003, en substitución de María Olaia Fernández Davila.
Naceu en San Cibrao das Viñas (Ourense) o 14 de decembro
de 1954. Diplomouse en Maxisterio pola Universidade de
Ourense e exerceu como mestra e directora no colexio As
Solanas, na Guarda.
Na súa vida política foi concelleira do BNG, primeira tenente
de alcalde e voceira do grupo municipal no Consistorio da
Guarda. Tamén formou parte do Consello Nacional do BNG
e dirixiu o Consello Comarcal do Baixo Miño. No ano 2012
abandonou o BNG.
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No Parlamento foi vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos; e de Pesca e Marisqueo durante a V lexislatura; e volveu formar parte
como vogal destas mesmas comisións na lexislatura seguinte.

Delgado Arce, Celso
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense na V lexislatura.
Causou baixa o 21 de marzo do 2000.
Naceu en Ourense o 23 de febreiro de 1958. Licenciouse en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. MBA
pola Escola Europea de Negocios.
Avogado. Foi secretario adxunto da Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Ourense e tamén secretario da Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense.
Vinculado ao Partido Popular desde 1997, é o presidente
do Comité de Dereitos e Garantías e membro do Comité de
Dirección en Galicia.
No ano 2000 renuncia ao seu escano no Parlamento para encabezar a lista da provincia de Ourense nas eleccións ao Congreso dos Deputados, onde resulta elixido. Volveu
conseguir a acta de deputado nas eleccións xerais seguintes, incluídas as de 2016. Na
actualidade ocupa a presidencia da Comisión de Fomento.
Na súa etapa como parlamentario foi vicepresidente primeiro da Mesa do Parlamento.
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Devesa Bouzas, Sandra María
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na IX lexislatura,
a partir do 26 de xaneiro de 2016, en substitución de Paula Prado del Río.
Naceu na Coruña o 10 de maio de 1984. Cursou Informática
na Universidade da Coruña e traballou desde 2007 como
coordinadora de proxectos de ocio e tempo libre, dirixindo
proxectos informáticos e de telecomunicacións en entidades
privadas desde 2013.
Na súa etapa política foi secretaria de Organización e membro
do comité de dirección de Novas Xeracións de Galicia e
secretaria de Organización de Novas Xeracións da provincia da
Coruña. Pertence á Xunta Local do Partido Popular de Oleiros.
No Parlamento formou parte como vogal da Comisión de Educación e Cultura e da de
Control da RTVG.

Díaz del Río Jáudenes, Ramón
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Pontevedra na II lexislatura.
Causou baixa o 14 de xullo de 1987.
Naceu en Vigo o 11 de decembro de 1940. Licenciouse en
Enxeñaría Naval na Escola Técnica Superior de Madrid. Foi
director do departamento de Astilleros de Vigo desde 1969
ata 1972, e, desde este último ano ata 1982, director xeral
de Empresas Pesqueiras de Vigo. Desde 1996 ata 2002
ocupou o cargo de director xerente da Fundación Provigo.
Desde o 2002 ata o 2005 foi director xerente para Galicia
de Clarke Modet.
Comezou a militar en Alianza Popular en 1982, ano no que foi
nomeado conselleiro de Pesca da Xunta de Galicia, e ocupou
este posto ata 1983. Posteriormente, un ano máis tarde, asume o cargo de conselleiro de
Industria, Enerxía e Comercio, que desempeñou ata 1986. Foi deputado no Parlamento
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Europeo desde 1987 ata 1989, onde tamén foi vicepresidente da delegación para as
Relacións cos Países do Magreb e da delegación do Parlamento Europeo ante a ACP
(África-Caribe-Pacífico).
Na súa etapa como parlamentario formou parte como vogal das comisións de Pesca e
Marisqueo; e da de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Díaz Díaz, Manuel Ceferino
Deputado do PSdeG pola pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas,
na I e na II, e pola provincia da Coruña, na III e na IV.
Naceu en Escairón, O Saviñao (Lugo), o 1 de abril de 1947 e
finou o 23 de decembro de 2012 en Santiago de Compostela.
Licenciouse en Ciencias Económicas e Empresariais pola
Universidade de Santiago de Compostela, da que foi profesor
asociado desde 1973 ata 2000.
Comezou a súa vida política en 1972 militando no Partido
Socialista Galego, que abandona en 1978 para unirse ás filas
do PSdeG. Un ano máis tarde, nomeárono secretario de Relacións Políticas e, desde 1980 ata 1982, ocupou o cargo de
vicesecretario xeral desta formación. Participou moi activamente
na elaboración do Estatuto de autonomía de Galicia. Ademais, foi secretario xeral do
PSdeG de Santiago de Compostela. No ano 2000 saíu elixido deputado no Congreso, e
repetiu nos tres seguintes comicios.
No Parlamento, na I lexislatura, foi voceiro do seu grupo parlamentario e presidente da
Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos.
Nas seguintes lexislaturas foi presidente da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos;
membro da Deputación Permanente e das seguintes comisións: Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; Comisión do Regulamento; Comisión non Permanente sobre a
CEE; Comisión Mixta sobre o Proxecto de Lei Parcelaria; Comisión non Permanente sobre
a Reforma do Estatuto de Autonomía; Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes; Comisión de Relacións co Consello de Contas; Comisión de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo; Comisión non permanente do Plan Forestal; e foi vicepresidente da
Comisión non Permanente de Estudo de reindustrialización de Galicia.
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Díaz Díaz, Xosé
Deputado do BNG pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na V e na VI.
Naceu en Ferrol o 8 de setembro de 1944. Licenciouse en
Ciencias Económicas e traballou desde os 14 anos en Astano,
desde 1958 ata 1997, primeiro como aprendiz no taller
de maquinaria, logo como delineante-proxectista na sala de
proxectos e despois como economista no departamento de
Orzamentos, Planificación e Control de Custos. Tamén foi
sindicalista e membro do comité de empresa e do consello de
administración da empresa.
Na súa vida política comezou militando no Partido Comunista
Galego desde 1970 ata 1976. Tamén pertenceu ao Partido
Obreiro Galego e ao Partido Socialista Galego-Esquerda Galega, ata que no ano 1982
pasou a formar parte do BNG e chegou a ser o responsable comarcal da área económica
e social deste partido e membro do Consello Nacional. Como sindicalista foi responsable
do sector naval da INTG e da CIG, e encabezou a delegación da INTG, que levou a
cabo as negociacións en Madrid en 1984 sobre a reestruturación do sector naval galego e
español, dos grandes e pequenos estaleiros, cuxa defensa provocou numerosas mobilizacións de todo tipo, entre elas, dúas folgas xerais galegas.
No Parlamento, durante a V lexislatura, foi vogal das comisións de Industria, Enerxía e
Turismo; e de Economía, Facenda e Orzamentos, que presidiu nos dous últimos anos da
lexislatura; e das comisións non permanentes do Consello de Contas e de Asuntos
Europeos. Na VI lexislatura formou parte como vogal das comisións de Industria, Enerxía e
Turismo; e de Economía, Facenda e Orzamentos, da Comisión non Permanente de Asuntos
Europeos e da Comisión sobre o Plan Galicia.
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Díaz Lugilde, María Yolanda
Deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense na VIII lexislatura a partir
do 12 de maio de 2009, en substitución de María del Carmen López Pardo.
Naceu o 9 de novembro de 1955 en Ferrol. Diplomouse
en Enfermaría pola Universidade Complutense de Madrid e
exerceu como enfermeira no Centro de Saúde de Xinzo de Limia.
Militante do Partido Popular desde 1995, foi concelleira na
Corporación Municipal de Xinzo de Limia ata o 2010.
Na súa etapa como parlamentaria foi vogal da comisións de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e de Educación
e Cultura.

Díaz Mouteira, María Sol
Deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense en tres lexislaturas: na VIII,
a partir do 14 de febreiro de 2012, en substitución de José Manuel Baltar Blanco;
na IX, desde o 22 de xuño de 2015, substituíndo a Jesús Vázquez Abad,
ata o 13 de outubro de 2015; e na X, ata o 18 de novembro de 2016.
Naceu en Alemaña o 8 de xaneiro de 1967. Licenciouse en
dereito pola UNED e especializouse en Dereito Civil Galego
na Universidade de Santiago de Compostela. É funcionaria do
Corpo Superior da Xunta de Galicia.
Militante do Partido Popular desde o 2005, ano no que foi
nomeada delegada provincial da Consellería de Xustiza na
provincia de Ourense. Posteriormente, tamén ocupou, nesta
mesma provincia, os cargos de xefa territorial da Consellería de
Educación desde 2009 ata 2012, e un ano máis tarde, o da
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xefatura
territorial
da
Vicepresidencia,
Consellería
da
Presidencia,
Administracións Pública e Xustiza, posto no que estivo ata 2015, cando foi nomeada
secretaria territorial da Delegación da Xunta de Galicia en Ourense. Nese mesmo ano
pasou a ocupar o cargo de delegada territorial, que renovou despois das eleccións
autonómicas de 2016.
No seu percorrido polo Parlamento, durante a VIII lexislatura, foi vogal das comisións de
Educación e Cultura; e da Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Na IX
lexislatura foi portavoz de Igualdade e vogal das comisións de Educación e Cultura; e
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. E, na X lexislatura formou parte como
vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.

Díaz Pardo, María Ángeles
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na VIII lexislatura
a partir do 12 de maio de 2009, en substitución de Beatriz Mato Otero.
Naceu en Vilalba (Lugo) o 29 de novembro de 1966.
Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela. É avogada-mediadora de profesión.
Comezou a militar no Partido Popular aos 25 anos, e con este
partido foi concelleira na Corporación Municipal de Narón en
dúas ocasións: a primeira vez, nas eleccións locais de 1999,
e a segunda, con responsabilidade en Novas Tecnoloxías e
Industria e como tenente de alcalde, nos comicios de 2007.
No Parlamento de Galicia foi vogal da Comisión de Sanidade,
Política Social e Emprego; e presidenta desa mesma comisión ao final da lexislatura.
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Díaz Pérez, Yolanda
Deputada de AGE pola provincia da Coruña na IX lexislatura, ata o 7 de xaneiro de 2016.
Naceu en Fene (A Coruña) o 6 de maio de 1971. Licenciouse
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, e
chegou a exercer como avogada.
Militante de Esquerda Unida, foi a coordinadora nacional de
EU Galicia desde 2005 ata 2017. Foi concelleira da Corporación Municipal de Ferrol con esta formación desde 2003
ata 2007, ano no que encabezou a lista de EU nas eleccións
municipais e formou goberno en coalición co PSdeG. Ocupou
o cargo de tenente de alcalde no Consistorio da cidade departamental ata que, en 2008, esta coalición se disolve e pasa a
ser portavoz do seu grupo. No 2009 foi a candidata de Esquerda Unida á presidencia da
Xunta de Galicia nas eleccións autonómicas e repetiu no ano 2012, ano no que formaron
coalición con Anova-Irmandade Nacionalista, Espazo Ecosocialista Galego e Equo-Galicia,
e no que se constituí Alternativa Galega de Esquerda (AGE), da que foi viceportavoz
no Parlamento ata as eleccións xerais de 2015, nas que se presentou ao Congreso dos
Deputados co grupo de En Marea pola provincia da Coruña e obteu a acta de deputada.
Repite a súa participación nas listas por esta formación nas eleccións xerais do 2016, nas
que, de novo, obtivo a acta de deputada no Congreso.
No Parlamento formou parte como vogal da Comisión Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.

Díaz Vázquez, Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo na VI lexislatura.
Naceu no Corgo (Lugo) o 23 de outubro do 1936. Falecido.
Licenciouse en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Desde 1964 ata 1966 exerceu como
médico no concello do Corgo e en 1970 obtivo, por oposición, a praza de médico do S.O.E. Tamén foi médico director
do Dispensario de Enfermidades do Tórax da Delegación Provincial de Sanidade de Lugo e inspector médico da Delegación de Educación e Ciencia de Lugo.
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Militante do Partido Popular. Ocupou o cargo de delegado provincialdo Sergas en Lugo.
Na súa etapa como parlamentario foi vicepresidente da Comisión de Sanidade, Política
Social e Emprego; e vogal da Comisión de Relacións co Consello de Contas e da
Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos.

Díaz Villoslada, Juan Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na X lexislatura.
Naceu en Ourense o 29 de marzo de 1965. Licenciouse
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. É
funcionario do Corpo Superior da Administración da Xunta de
Galicia, na que tamén foi técnico superior de xestión, inspector
de servizos e subdirector xeral de Administración Local. Incorporouse ao Concello da Coruña no ano 2000, no que ocupou
postos con responsabilidades de xestión de persoal, facenda
e servizos xerais. Ademais, estivo na Universidade da Coruña
como xerente desde 2012 ata 2016.
No seu percorrido no Parlamento forma parte da Comisión
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.

Diéguez Vázquez, Lois
Deputado do BNG pola provincia de Lugo na I lexislatura. Ao non se aceptar
a súa fórmula de xuramento da Constitución e do Estatuto, foi privado dos seus dereitos,
polo que só puido exercer como deputado durante un ano.
Naceu en Monforte de Lemos (Lugo) o 17 de abril de 1944.
Estudou na Escola de Aparelladores de Madrid e obtivo o título
de enxeñeiro técnico topógrafo na Escola Oficial de Topografía
e Cartografía de Madrid. Exerceu como topógrafo municipal
no Concello de Lugo desde 1972.
É escritor en galego, cunha ampla e recoñecida obra en
narrativa, poesía e viaxes.
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Militante da UPG e da AN-PG, da que foi secretario e portavoz nacional no último período,
ata 1982, data na que, con outras forzas e persoas, crea o BNG.
Da súa actividade parlamentaria cabe destacar que pertenceu ás comisións do Regulamento
e á de Educación e Cultura, no primeiro ano da lexislatura.

Diz Guedes, Juan Miguel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas,
na III e na IV. Nesta última causou baixa o 21 de maio de 1996.
Naceu en Tui (Pontevedra) o 24 de outubro de 1953.
Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago. Foi
secretario da Cámara Oficial de Comercio, Industria e
Navegación de Tui e presidiu a Sociedade Galega de Medio
Ambiente. Dedícase á avogacía.
A súa vida política comezou militando en Alianza Popular
en 1983 e continuou no Partido Popular. Nesta formación
política ocupou os postos de secretario de organización en
Galicia e secretario provincial en Pontevedra. Concelleiro da
Corporación Municipal de Tui desde 1983 ata 1987.
Este ano saíu elixido alcalde desta localidade, cargo que ocupou ata 1990. Asesorou o
conselleiro de Ordenación do Territorio, Obras Públicas e Vivenda desde 1990 ata 1992.
Foi conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Xunta de Galicia desde 1993
ata 1996, delegado do Goberno en Galicia desde ese ano ata o 2000 e conselleiro sen
carteira para Relacións Institucionais desde o 2000 ata 2001, cando o nomearon conselleiro de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.
Na III lexislatura pertenceu a varias comisións, e foi secretario da Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e vogal das do Regulamento e de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. Na IV lexislatura estivo nas comisións de
Control da Compañía da RTVG e na de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
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Do Campo Piñeiro, Belén María
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na IX lexislatura.
Causou baixa o 14 de decembro do 2012.
Naceu na Coruña o 29 de decembro de 1963. Diplomouse
en EXB e exerceu como profesora en diversos centros.
A súa vida política está ligada ao Partido Popular, do que foi
presidenta local de Novas Xeracións na Coruña, e posteriormente do PP, ademais de membro da Executiva en Galicia.
Obtivo a acta de deputada no Congreso pola Coruña en
outubro do 1992 e mantívoa ata 1996, ano no que saíu
elixida senadora pola mesma provincia ata 2008. Este ano
volveu obter a acta de deputada no Congreso, e en 2011
dimitiu, ao ser nomeada delegada territorial da Xunta de
Galicia na provincia da Coruña. En 2016 pasa a ser directora xeral de Gandaría,
Agricultura e Industrias Agroalimentarias e directora do Fondo Galego de Garantía Agraria
na Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.
No seu percorrido como deputada pertenceu á Comisión de Educación e Cultura.

Docampo Estévez, Otilia
Deputada do PSdeG pola provincia de Ourense na III lexislatura,
substituíndo a Miguel Fidalgo Areda desde o 3 de xuño de 1992.
Naceu en San Martín do Bolo (Ourense) en 1952. Traballou
nunha empresa de moblaría.
Militante do PSOE. Foi secretaria da Agrupación Local Socialista
da Rúa e secretaria da Agrupación Comarcal de Valdeorras.
Ademais, pertenceu ao comité executivo galego desta formación política. Saíu elixida concelleira da Corporación Municipal
da Rúa desde 1987 ata 1995.
No seu percorrido como deputada pertenceu ás comisións
de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e Industria,
Comercio e Turismo.
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Docasar Docasar, Ricardo Vicente
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo na IX lexislatura.
Naceu o 15 de decembro de 1956 en Caracas (Venezuela).
Licenciouse en Filoloxía Francesa pola Universidade de
Santiago de Compostela. É catedrático de Francés no IES
Daviña Rey, de Monforte de Lemos, do que foi director
desde xullo de 1989 ata novembro de 2012, data na que se
incorporou ao Parlamento.
Militante do PSOE, pertenceu ao Comité Nacional desta
formación política. Membro activo da Federación de Ensino de
CCOO, na que é responsable comarcal de Ensino Secundario
en Monforte.
No seu percorrido como deputado pertenceu ás comisións de Educación e Cultura, da que
foi portavoz; á Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que foi secretario;
e á de Relacións co Consello de Contas, da que foi vogal.

Domínguez Vaz, Miguel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na V lexislatura.
Naceu en Pontevedra o 22 de xuño de 1949. Licenciouse
en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de
Compostela, coa especialidade en Traumatoloxía. Foi xerente
do Hospital Miguel Domínguez, en Pontevedra.
Militante do Partido Popular. En 1993 saíu elixido concelleiro
da Corporación Municipal de Pontevedra e foi vicepresidente
delegado de Deportes na Deputación de Pontevedra.
No seu percorrido no Parlamento foi vicepresidente da
Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e
vogal da do Regulamento.
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Dorado Soto, Javier
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na IX lexislatura
a partir do 12 de febreiro de 2013, en substitución de Elena Muñoz Fonteriz.
Naceu en Vigo o 1 de agosto de 1988. Licenciouse en Dereito
pola Universidade de Santiago de Compostela. É diplomado
en Estudios de Seguridad y Defensa polo CESEDEN e experto
universitario en Sistemas de Información pola Universidade
Politécnica de Valencia.
A súa vida política comezou sendo moi novo, cando con tan
só dezaseis anos se afiliou ás Novas Xeracións do Partido
Popular, e, posteriormente, vicepresidente local desta organización en Vigo. Foi presidente provincial de Pontevedra e
presidente autonómico en Galicia, desde 2010 ata 2014.
Ocupou o cargo de secretario xeral de Nuevas Generaciones de España desde 2011
ata 2017. É membro do Comité Executivo Nacional do Partido Popular desde 2011 e
secretario xeral desta formación política en Vigo desde 2016. Nese mesmo ano foi
nomeado director xeral do Instituto de la Juventud (Injuve).
No Parlamento foi vicepresidente da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego.

Durán Casais, Segundo Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na III lexislatura.
Naceu en Rianxo (A Coruña) o 29 de maio de 1934 e
faleceu en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) o 16 de outubro
de 1993. Foi axente comercial e industrial, e director dunha
empresa de transportes de implantación nacional.
Designado alcalde do Concello da Pobra do Caramiñal polo
gobernador civil de Pontevedra en 1972, ocupa este cargo ata
1977. Ao comezo da democracia únese a UCD, partido co
que accede á Alcaldía do Concello da Pobra do Caramiñal en
1979. Revalida o seu mandato en 1983 co Partido Demócrata
Popular e volve renovalo en 1987 con Coalición Progresista
Galega, que conserva ata o ano 1990. Foi deputado
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provincial de Pontevedra desde 1979 ata 1987. En 1990 ingresou no
Partido Popular. Saíu elixido concelleiro da Corporación Municipal da Pobra do
Caramiñal, cargo do que dimitiu pouco despois.
No Parlamento foi vicepresidente da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servicios; e vogal da de Sanidade, Política Social e Emprego e da de
Control da Compañía da RTVG.

Durán Núñez, Alberto
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na V lexislatura.
Naceu en Vigo o 17 de abril de 1940 e finou o 21 de
decembro de 2008. Traballou como perito, profesor mercantil
e consignatario de buques. Foi nomeado cónsul xeral de
Noruega e Suecia en Galicia. Pertenceu á Cámara de
Comercio Hispano-Sueca e ocupou o cargo de vicepresidente
da Asociación de Empresas Consignatarias e Estibadores de
Buques da provincia de Pontevedra.
A súa vida política comezou en 1979 cando saíu elixido
concelleiro na Corporación Municipal de Vigo por Alianza
Popular, cargo no que estivo ata 1982, ano en que se presenta
ás eleccións xerais co Partido Popular e acada a acta de deputado no Congreso, no que
permanecerá durante as seguintes tres lexislaturas.
No parlamento foi presidente da Comisión de Pesca e Marisqueo e vogal das comisións de
Economía, Facenda e Orzamentos; de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; de Asuntos
Europeos; e de Relacións co Consello de Contas.
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Egerique Martínez, Pablo
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en tres lexislaturas, na II, III e IV.
Nesta última causou baixa o 30 de xullo de 1996.
Naceu en Valencia de Don Juan (León) o 5 de xuño de 1936.
Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela e chegou a exercer como avogado especializado
en asesoramento de empresas.
No seu percorrido político hai que destacar a súa militancia no
Partido Liberal, do que foi presidente provincial en Pontevedra
e membro do Comité Executivo nacional. En 1985 ingresou
no Partido Popular, do chegou a ser presidente en Vigo. En
1996 nomeárono delegado especial do Estado no Consorcio
da Zona Franca de Vigo, posto que ocupou ata 2004, cando pasou a ser presidente do Consello Económico e Social de
Galicia ata o 2008.
Na súa etapa como parlamentario presidiu a Comisión do Parlamento-Consello de Contas
e a Comisión do Estatuto dos Deputados. Durante a II lexislatura foi vogal da Comisión de
Sanidade, Política Social e Emprego; e presidente da de Economía, Facenda e Orzamentos.
Na III lexislatura formou parte como vogal das comisións de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo; e da de Economía, Facenda e Orzamentos. Na IV lexislatura foi vogal da
Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.

Egerique Mosquera, Teresa
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Pontevedra na X lexislatura.
Naceu en Vigo en 1976. Licenciada e doutora en Ciencias da
Información e máster en Imaxe e Consultoría Política. Foi xefa
de prensa no Porto de Vigo e profesora asociada na Universidade de Vigo.
Desde o ano 2011 é concelleira no Concello de Vigo.
Forma parte da executiva rexional do PP de Galicia desde o
ano 2013. En maio de 2016 presidiu a Comisión de Cultura.
Na X lexislatura é voceira do Grupo Parlamentario Popular nas
áreas de cultura e portos.
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Eirís Cabeza, Manuel
Deputado de Alianza Popular pola provincia da Coruña, na I lexislatura, e do
Partido Popular, na II Lexislatura, a partir do 20 de xullo de 1987, en substitución
de Ricardo Pérez Queiruga, ata o o 23 de xullo de 1987.
Naceu en Carballo (A Coruña) o 10 de maio de 1930 e finou
nese mesmo concello en 1992. Licenciouse en Veterinaria pola
Universidade de León. Foi xerente de Gaper e de Sociedades
Agrarias de Transformación.
Militante de Alianza Popular. Ocupou o cargo de presidente do
comité local deste partido en 1981. Foi deputado de Coalición
Popular no Congreso pola provincia da Coruña, na III lexislatura,
e do Partido Popular, na IV.
No seu percorrido polo Parlamento foi vogal da Comisión
Mixta sobre o Proxecto de Lei Parcelaria.

Escribano Rodríguez, Javier
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na VIII lexislatura a partir do 12 de
maio de 2009, en substitución de José Manuel Álvarez-Campana Gallo.
Naceu na Coruña o 9 de xaneiro de 1981. Graduouse en
Administración e Dirección de Empresas e posteriormente obtivo
un máster internacional en Administración e Dirección de Empresas
(IMBA) pola prestixiosa IE Business School.
Militante do Partido Popular desde 2002. No ano 2007 foi
elixido presidente local e provincial de Novas Xeracións na
Coruña, cargo que ocupou ata 2011.
Na súa etapa como parlamentario foi portavoz de Deportes do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia e vogal das comisións
de Pesca e Marisqueo; de Economía, Facenda e Orzamentos;
e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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Escudero Centrón, Serafín
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense na V lexislatura a partir
do 12 de setembro do 2000, en substitución de Daniel Barata Quintas.
Naceu en Ribadavia (Ourense) en 1934 e finou nese mesmo
concello o 18 de novembro de 2016. Profesor mercantil,
dedicouse na súa actividade profesional á industria e á empresa.
Comezou militando en Alianza Popular, partido co cal foi
concelleiro da Corporación Municipal de Ribadavia desde
1979 ata 1983. Volveu saír elixido concelleiro deste consistorio
nas eleccións municipais de 1987, esta vez militando xa no
Partido Popular. Ocupou o cargo ata 1991, e posteriormente,
en 1995, volveu acadar a acta de concelleiro nesta mesma
localidade.
No seu percorrido polo Parlamento foi vogal das comisións de Educación e Cultura; e de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.

Estévez Fernández, Xerardo Denís Felipe
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na I lexislatura.
Naceu en Santiago de Compostela o 25 de marzo de 1948.
En 1972 licenciouse en Arquitectura pola Escola Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.
A súa vida política comezou militando no PSG, e en 1977
pasou a formar parte do PSOE. Foi concelleiro e tenente de
alcalde da Corporación Municipal de Santiago desde 1979
ata 1981. Dous anos máis tarde pasou a ocupar a Alcaldía
deste consistorio ata 1986, e tras as eleccións locais de 1987
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volveu saír elixido alcalde deste concello, no que ocupou o cargo ata 1998. Presentouse ás
eleccións ao Congreso de 1993 co PSOE e acadou a acta de deputado. No ano 1999
retirouse da política en activo.
Na súa etapa como parlamentario foi vicepresidente da Comisión do Estatuto dos
Deputados e vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
Na actualidade desenvolve a súa actividade profesional en Santiago de Compostela.
É recoñecido como experto en estratexias urbanas, conservación do patrimonio e sustentabilidade, e na xestión público-privada. É autor de numerosas publicacións, colaborador de
diversos medios, conferenciante e profesor de másters de urbanismo e patrimonio.
Está en posesión da Medalla de Ouro e do título de Fillo Predilecto de Santiago de
Compostela, da Medalla Castelao e da Medalla do Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España.
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Fajardo Recouso, Juan Manuel
Deputado de AGE pola provincia de Pontevedra na IX lexislatura.
Naceu en Vilagarcía de Arousa o 18 de outubro de 1973.
É informático e técnico en prevención de riscos laborais,
traballou no Departamento de Física Aplicada da Universidade
de Vigo.
Foi sindicalista e membro do PC . Concelleiro da Corporación
Municipal de Vilagarcía de Arousa logo das eleccións municipais de 2003. Repetiu neste cargo tras os comicios locais de
2007, 2011 e 2015.
No seu percorrido como deputado foi secretario da Comisión
de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, e pertenceu a
varias comisións como a non permanente para o Seguimento das Políticas Relativas á
Discapacidade e Elaboración de Novas Propostas a prol da Integración das Persoas con
Discapacidade e mais as de Pesca e Marisqueo e de Control da Compañía da RTVG.

Faraldo Botana, María Dolores
Deputada do PP pola provincia da Coruña na IX lexislatura, causou baixa o 9 de xullo de 2014.
Naceu en Betanzos (A Coruña) o 29 de marzo de 1959.
Licenciouse en Medicina. É funcionaria da Administración xeral
da Xunta de Galicia.
Militante do Partido Popular, do que foi secretaria de Organización na provincia da Coruña. Saíu elixida concelleira da
Corporación Municipal de Betanzos nas eleccións locais de
1991, 1995, 1999 e 2003. Nos seguintes comicios municipais,
os de 2007, accedeu á Alcaldía do Consistorio desta localidade. En 2011 foi vicepresidenta da Deputación Provincial
da Coruña, e renunciou un ano máis tarde ao obter a acta
de deputada no Parlamento de Galicia. Tamén ocupou os cargos de directora do Servizo
Galego de Saúde e do Instituto Social da Mariña.
Na súa actividade parlamentaria pertenceu ás comisións de Educación e Cultura, de
Relacións co Consello de Contas e de Control da Compañía da RTVG.
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Fariñas Sobrino, Hipólito
Deputado do PP pola provincia da Coruña na IX lexislatura.
Naceu en Betanzos o 28 de maio de 1960. Diplomouse
en Formación do Profesorado e exerceu como mestre de
educación primaria e secundaria.
Militante do Partido Popular. Presidiu o Comité Executivo Local
en Narón desta formación política. Foi concelleiro da Corporación Municipal de Narón en varias lexislaturas e repetiu nos
comicios locais de 2015. Obtivo tamén a acta de deputado
no Congreso dos Deputados en 1995 e mantívoa ata 2004.
No seu percorrido como deputado pertenceu ás comisións de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; de Educación e Cultura, onde exerceu de
portavoz; Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que era vicepresidente;
e de Investigación para Analizar e Avaliar a Evolución Económico-Financeira das Antigas
Caixas de Aforros e as Causas e Responsabilidades da súa Actual Situación, Incluíndo as
Indemnizacións Millonarias dos seus Ex-Directivos.

Fernández Albor, Gerardo
Deputado de Alianza Popular pola provincia da Coruña, na I lexislatura, e do Partido
Popular pola mesma provincia, na II lexislatura, causou baixa o 10 de xullo de 1989.
Naceu en Santiago de Compostela o 7 de setembro de 1917.
Licenciouse en Medicina pola Universidade de Santiago de
Compostela con sobresaliente e doutorouse pola Universidade
de Salamanca. Fundou e dirixiu o Instituto Policlínico La
Rosaleda e foi xefe por concurso-oposición do Servizo de
Cirurxía Xeral do Centro de Diagnóstico e Tratamento
Concepción Arenal en Santiago de Compostela. Presidiu
a Academia Médico-Cirúrxica, a Sociedade de Cirurxía de
Galicia e a Sociedade Española de Coloproctoloxía.
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A súa vida política vai ligada a unha inquedanza polo futuro de democracia e autonomía
para Galicia e tivo un relevante papel na formación do Partido Popular Galego, integrado
na Democracia Cristiá de España e a nivel internacional. Tras a aprobación do Estatuto de
autonomía en 1981, Fraga incorpórao ás filas de Alianza Popular, partido co que é investido
presidente da Xunta de Galicia en 1982. Reelixido no cargo nas eleccións autonómicas
de 1985, perde a presidencia en 1987 tras o triunfo dunha moción de censura protagonizada polo PSOE, Coalición Galega e algúns deputados escindidos de Alianza Popular.
En 1986 ocupa a presidencia de Alianza Popular e, posteriormente, a do Partido Popular
de Galicia e a vicepresidencia desta formación política a nivel nacional ata 1989, data
na que obtivo a acta de deputado no Parlamento Europeo, que repetiu en 1994. Durante
estes anos foi presidente da Comisión para a reunificación de Alemania, vicepresidente
da Delegación de América do Sur e Mercosur e do Consello Internacional do Celare.
En 1999 nomeárono presidente de honor do PP de Galicia e asesor da Consellería de
Presidencia da Xunta de Galicia.
No Parlamento compareceu nos plenos como titular do Executivo galego para dar conta da
súa actividade e tamén para participar nas votacións e discusións de todos os asuntos de
relevancia que tratou esta Cámara.

Fernández Barreiro, Alejandrino
Deputado de Alianza Popular pola provincia da Coruña na II lexislatura,
o 12 de febreiro de 1988 pasa a formar parte do grupo Coalición Galega.
Naceu en Leiro (Ourense) o 1 de xuño de 1943 e faleceu
na Coruña o 14 de outubro de 2014. Licenciouse en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela,
doutorouse pola Universidade de Navarra e seguiu formándose
na Sorbona de París.
Foi profesor na Universidade de Santiago de Compostela,
na UNED e na Universidade de Granada. En 1974 obtivo a
Cátedra de Dereito Romano da USC. En 1989, tras a creación
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da Universidade da Coruña, pasou a ser catedrático de Dereito Romano e secretario xeral
dela, e entre 1991 e 1999 foi decano da Facultade de Dereito. Entre 2005 e 2013 dirixiu
o departamento de Dereito Público.
Foi secretario do Instituto Xurídico Español en Roma, profesor da UNED en Madrid e dirixiu
o centro asociado desta universidade en Pontevedra.
Iniciou a súa vida política no partido UCD en 1978. Posteriormente, militou no Partido
Demócrata Popular, sendo o seu secretario provincial na Coruña dende 1983. Foi nomeado
conselleiro de Educación e Cultura na etapa preautonómica e conselleiro de Cultura e Benestar Social da Xunta de Galicia dende 1985 ata 1987.
No seu percorrido como deputado foi presidente da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, vogal da de Educación e Cultura e vogal da Comisión non
permanente de Dereito Civil.

Fernández Calviño, David
Deputado de AGE pola provincia de Ourense na IX lexislatura,
causou baixa o 2 de decembro de 2013.
Naceu en Toén (Ourense) o 24 de novembro de 1979. Enxeñeiro técnica agrícola pola Universidade de Vigo e enxeñeiro
de montes pola Universidade de Santiago de Compostela.
Doutor pola Universidade de Vigo dende o 2008, exerceu
como investigador e profesor nas universidades de Vigo, Lund
(Suecia) e Copenhague (Dinamarca).
Os inicios da súa vida política están ligados ao BNG, co que
foi concelleiro na Corporación Municipal de Toén durante
distintos períodos dende o ano 2003. Deixou de ser militante do
BNG en 2012, e posteriormente, uniuse a Anova-Irmandade
Nacionalista na súa asemblea constituínte.
No seu percorrido no Parlamento formou parte das comisión de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, de Relacións co Consello de Contas e de
Peticións.
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Fernández Davila, María Olaia
Deputada do BNG pola provincia de Pontevedra en tres lexislaturas,
na IV, V e VI, nesta última causou baixa o 23 de xullo de 2003.
Naceu en Vigo o 27 de xaneiro de 1954. Estudou Graduado
Social e estudos administrativos en Vigo. Traballou como
empregada de comercio.
Comezou a súa actividade política nos anos setenta, primeiro
como sindicalista na Intersindical Galega e, despois, na Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos. Militante do BNG
dende 1982, pertenceua o Consello Nacional deste partido.
No ano 2003 saíu elixida concelleira na Corporación Municipal de Vigo, onde foi terceira tenente de alcalde; ao ano
seguinte, presentouse ás eleccións xerais co BNG, acadando
a acta de deputada pola provincia de Pontevedra. Volveu ser deputada no Congreso nas
dúas seguintes lexislaturas.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións de Peticións; de Sanidade,
Política Social e Emprego; e de Industria, Enerxía e Turismo na IV lexislatura; e de Sanidade,
Política Social e Emprego; e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo nas dúas seguintes
lexislaturas, na V e na VI.

Fernández Fernández, Rosendo Luis
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense na VIII lexislatura,
causou baixa o 4 de xullo de 2011
Naceu en Salvaterra do Miño (Pontevedra) o 24 de marzo de
1954. Licenciouse en Medicina e Cirurxía pola Universidade
de Santiago de Compostela. Exerceu como médico no Centro
de Saúde da Merca (Ourense).
Militante do Partido Popular dende 1987, ano no que saíu
elixido alcalde na Corporación Municipal da Merca, posto no
que estivo ata 1996 e que compatibilizou coa dirección e a
Xerencia da Atención Primaria en Ourense. Nese mesmo ano
pasou a ser tenente de alcalde deste concello ata o 2000,
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período no que foi director provincial do Sergas en Ourense. Ocupou o cargo de subdelegado do Goberno na provincia de Ourense dende 2000 ata 2004. Pertence ao Comité
de Dirección do PPdeG dende 2008 e á Executiva Provincial do PP de Ourense dende
2010. Foi concelleiro e voceiro na Corporación Municipal de Ourense, e, dende 2015,
é concelleiro no Consistorio da Merca. Tamén é vicepresidente da Deputación Provincial
de Ourense.
No Parlamento foi vicepresidente da Comisión de Control da Compañía da Radiotelevisión
de Galicia, portavoz da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e vogal da Comisión de Educación e Cultura.

Fernández Fernández, Raúl
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense en dúas lexislaturas, na IX e na X.
Naceu en Castrelo do Val (Ourense) o 22 de abril de 1955.
Diplomouse en EXB e exerceu como profesor de Educación
Primaria en varias escolas de toda Galicia.
Vinculado ao PSdeG, é secretario provincial en Ourense deste partido desde 2009. Encabezou a lista desta formación
política nas eleccións locais de 1987, e saíu elixido alcalde
de Castrelo do Val, cargo que repetiu nos sucesivos comicios
ata que, no ano 2005, foi nomeado delegado territorial da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.
Tras as eleccións municipais de 2011 pasa a ocupar o posto
de concelleiro no consistorio de Castrelo do Val ata o 2012. Tamén durante unha lexislatura
foi deputado provincial.
Na súa etapa como parlamentario, na IX lexislatura, foi voceiro de infraestruturas do Grupo
Socialista e vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente
e Servizos. Na X lexislatura é vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos e da de Peticións.
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Fernández García, Juan José
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas,
na III e na IV, causou baixa nesta última o 14 de febreiro de 1995.
Naceu en Ferrol o 18 de agosto de 1940. Estudou na Escola
Naval Militar de Marín, chegando ao grao de capitán de
corveta, e tamén cursou a carreira de Enxeñaría Naval en
Madrid. Exerceu de enxeñeiro xefe na Empresa Nacional
Bazán de Ferrol, foi director dos estaleiros Astafersa e fundou e
dirixiu a oficina naval privada Prior.
Militante do Partido Popular, ocupou o cargo de conselleiro
de Industria e Comercio na Xunta de Galicia dende 1990
ata 1994. Abandonou esta formación política no ano 1995
e creou unha nova, Independentes de Ferrol, e saíu elixido
concelleiro nas eleccións dese ano. Volveu repetir como edil nos seguintes comicios e,
dende 2003 ata 2007, ocupou o cargo de tenente de alcalde deste consistorio. Regresou ao
Partido Popular en 2015 e formou parte da súa lista de candidaturas por Ferrol nas
eleccións municipais dese ano, no que non saíu elixido concelleiro.
No seu percorrido no Parlamento compareceu para dar conta da súa actividade na
consellaría da que era titular e nos plenos desta cámara. Tamén formou parte da Comisión
de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e foi presidente da Comisión de Relacións co
Consello de Contas.
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Fernández Gil, César Manuel
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral de Ourense na IX e X lexislatura.

Naceu en Ribadavia en 1979. Licenciado en Filosofía pola
Universidade de Santiago de Compostela. Diplomado en Estudos Avanzados en Filosofía pola UNED. Profesor de Filosofía.
Asesor de política cultural na Deputación de Ourense desde
xaneiro de 2013 ata outubro de 2015.
Presidente local do PP de Ribadavia desde 2012 e portavoz
municipal do PP no Concello de Ribadavia desde 2011.
Deputado no Parlamento de Galicia na IX lexislatura desde
outubro de 2015.
Na X lexislatura é presidente da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, e voceiro do Grupo Parlamentario Popular na Comisión 4ª, de Educación
e Cultura.

Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en tres lexislaturas, na VII, VIII e X.
Naceu en Noia (A Coruña) o 6 de xaneiro de 1961. Licenciouse
e doutorouse en Ciencias Económicas pola Universidade de
Santiago de Compostela, na que exerce como profesor titular
de Economía Aplicada, e tamén como vicerreitor de Asuntos
Económicos desde 1990 ata 1994.
Foi militante do BNG desde 1982, e con este partido saíu elixido
concelleiro en Noia. Ocupou o cargo de tenente de alcalde de
Economía e Facenda no Concello de Santiago de Compostela
co BNG, desde 1999 ata 2003. Posteriormente foi concelleiro
con responsabilidade en Economía e Facenda e outras áreas co
PSdeG, desde 2003 ata 2007. Encabezou as listas do PSdeG nas
eleccións autonómicas no ano 2016.
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No seu percorrido parlamentario foi, na VII lexislatura, vogal das comisións de Relacións co
Consello de Contas; do Regulamento; de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes;
de Economía, Facenda e Orzamentos; e membro da Deputación Permanente. Participou
na Comisión da Reforma do Estatuto de Autonomía. Así mesmo, na VIII lexislatura foi vogal
da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e da de Educación e Cultura; membro
da Deputación Permanente e voceiro do Grupo Socialista. Na X lexislatura é voceiro do
Grupo Socialista.

Fernández López, Miguel Ángel
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas, na VII, a partir
do 3 de abril de 2008 en substitución de Margarita Pérez Herráiz, e na VIII,
dende o 13 de setembro de 2011, substituíndo a José Tomé Roca.
Naceu en Baracaldo (Vizcaia) o 11 de maio de 1963.
Licenciouse en Medicina e Cirurxía pola Universidade do País
Vasco. Traballou como médico adxunto do Servizo de Medicina
Intensiva e Unidade Coronaria do Hospital Xeral-Calde de
Lugo e foi coordinador do Servizo de Urxencias, dende 1998
ata 1999, e xerente deste centro sanitario, dende 2005 ata
2008.
Militante do PSdeG dende 2000, ocupou o cargo de secretario
xeral deste partido en Sarria dende 2002 ata 2008. Nas eleccións locais de 2003 saíu elixido concelleiro da Corporación
Municipal de Sarria, posto no que estivo ata 2005. Ademais
foi membro do Grupo de Saúde do PSOE en Lugo e membro
do Consello Provincial do PSdeG.
Na súa etapa como parlamentario, durante a VII lexislatura, foi vogal da Comisión de
Sanidade, Política Social e Emprego. Na VIII lexislatura formou parte como vogal das
comisións de Sanidade, Política Social e Emprego e de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes.
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Fernández Macías, Jackeline Elizabeth
Deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense na IX lexislatura,
a partir do 15 de setembro de 2015 en substitución de María del Carmen Pardo López.
Naceu en Venezuela o 2 de decembro de 1986. Licenciada
en Administración e Dirección de Empresas, diplomada en
Ciencias Empresariais e máster en Dirección e Planificación de
Turismo Interior e de Saúde, pola Universidade de Vigo.
Vencellada ao Partido Popular, foi a presidenta de Novas Xeracións en Ourense dende 2010 ata 2016. Tamén forma parte
do Comité de Dirección e da Xunta Directiva do PP de Ourense.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e de Economía,
Facenda e Orzamentos.

Fernández Piñeiro, María Teresa
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na IV lexislatura.
Naceu en Vigo en 1957. Licenciouse en Xeografía e Historia.
Exerce como profesora no IES Carlos Casares, de Vigo, e é
docente de Xeografía na UNED de Pontevedra.
Vencellada ao Partido Popular, ocupou o cargo de segunda
tenente de alcalde e as concellerías de Cultura, Educación,
Muller e Patrimonio Histórico no Concello de Vigo, ademais de
pertencer ao Comité Executivo do Partido Popular.
No Parlamento foi presidenta da Comisión de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo e vogal das comisións de Control
da Compañía da Radiotelevisión de Galicia e de Sanidade,
Política Social e Emprego e mais portavoz na Comisión de Igualdade.
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Fernández Prado, Martín
Deputado do PPdeG pola circunscricion electoral da Coruña na X Lexislatura.
Naceu en Lugo, en 1966. Doutor arquitecto en Urbanismo. É
profesor de Urbanismo na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña. Máster de Arquitectura en
Urbanismo pola Universidade de Harvard.
Foi director xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia
(2003-2005) e tenente de alcalde de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas no Concello da Coruña (20112015). Na actualidade é concelleiro na cidade da Coruña
desde 2011. Coordinador de territorio-infraestruturas do
PPdeG desde 2006 ata 2016. Membro das distintas direccións do PP da Coruña e da cidade da Coruña no período do 2005 ata a actualidade.
Presidente da Comisión de Urbanismo do PP da cidade da Coruña do 2005 ao 2011.
Na X lexislatura no Parlamento de Galicia é presidente da Comisión non Permanente sobre
Seguridade Viaria e voceiro do Grupo Parlamentario Popular na Comisión 2ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, e na área de universidades.

Fernández Rodríguez, Mónica
Deputada de AGE pola provincia da Coruña na IX lexislatura, a partir do 26 de xaneiro
de 2016, en substitución de Yolanda Díaz Pérez, pasou a formar parte do Grupo Mixto.
Naceu en Luzern (Suíza) o 1 de xullo de 1973. Graduouse
en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos na Escola Mestre
Mateo de Santiago de Compostela e licenciouse en Belas Artes
pola Universidade de Barcelona. Posgrao en Desenvolvemento
e Aplicacións en Museografía Interactiva pola Universidade de
Barcelona.
Traballou como deseñadora gráfica ata o 2007, ano no
que comezou a exercer como profesora no ensino público.
Na actualidade traballa como docente en ensinanzas artísticas
superiores.

-F-

120

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Na súa vida política hai que destacar a súa participación activa en movementos sociais e
culturais. Forma parte da directiva da asociación Por+Vida.
Vencellada a Somos Fene e a Cerna, formou parte da súa Coordinadora Nacional.
No Parlamento foi vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos e da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación
da RTVG.

Fernández Rosende, Jesús María
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en varias lexislaturas, na II, a partir
do 26 de setembro de 1989 en substitución de Manuel Iglesias Corral; na III, dende o 20
de xuño de 1991, substituíndo a José Luís Torres Colomer; e na IV, V e VI.
Naceu en Oleiros (A Coruña) o 25 de xuño de 1960. Cursou
estudos de Dereito. É empresario. Ocupou o cargo de director
xerente e secretario do Padroado da Fundación para a Investigación e Desenvolvemento de Recursos Mariños, de secretario
do Consello Regulador Denominación de Calidade Mexillón de
Galicia e de secretario do Consello Económico da Universidade
da Coruña.
Militante do Partido Popular dende 1989, presidiu este partido
en Oleiros, onde saíu elixido concelleiro e voceiro do Grupo
Popular. Foi membro da xunta directiva provincial do Partido
Popular da Coruña e membro do Consello Consultivo do PP de
Galicia.
No seu percorrido no Parlamento, nas lexislaturas II e III, foi vogal da Comisión de Pesca e
Marisqueo. Na IV lexislatura, vicepresidente da Comisión de Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e vogal das comisións de Pesca e Marisqueo; do
Regulamento; e de Control da Compañía de Radiotelevisión de Galicia. Na V lexislatura
ocupou o cargo de secretario da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e
formou parte como vogal das comisións de Relacións co Consello de Contas; de Control da
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Compañía da Radiotelevisión de Galicia e de Pesca e Marisqueo. Na VI lexislatura foi
presidente da Comisión de Pesca e Marisqueo e vogal das comisións de Economía,
Facenda e Orzamentos e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Presidente da Comisión de Investigación do Prestige, portavoz na do Mar Egeo. Portavoz
adxunto e secretario do Grupo Parlamentario Popular.

Ferreiro Abelleira, Xosé Francisco
Deputado do BNG pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na V e na VI.
Naceu na Coruña o 20 de marzo de 1952. Licenciouse en
Dereito pola UNED, é Graduado Social e DUE pola USC.
Exerceu como profesor de FP en Prácticas Sanitarias nos
institutos do Meixoeiro (Vigo) e A Carballeira (Ourense) e como
DUE nos Centros de Saúde de Boboras, Coles e O Irixo.
Militante do BNG dende 1982, foi membro do Consello
Nacional dende a súa fundación e responsable das áreas
migratoria e sanitaria deste partido. Nas eleccións locais de
1995 saíu elixido primeiro tenente de alcalde da Corporación
Municipal do Carballiño. Foi delegado provincial da Vicepresidencia de Igualdade e Benestar Social en Ourense dende
2005 ata 2009.
Na súa etapa como parlamentario, durante a V lexislatura, foi vogal das comisións de
Control da Compañía de Radiotelevisión de Galicia e de Sanidade, Política Social e
Emprego. Na VI lexislatura formou parte como vogal da Comisión de Sanidade, Política
Social e Emprego e ocupou o cargo de secretario da Comisión de Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
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Ferreiro López, María Cristina
Deputada do BNG pola provincia de Lugo na VII lexislatura, a partir do
11 de setembro de 2007, en substitución de María Xosé Vega Buxán.
Naceu en Begonte (Lugo) o 17 de novembro de 1954.
Diplomouse en Enfermaría e exerceu esta profesión na residencia sanitaria de Lugo, no Hospital Virgen Blanca de León e no
Xeral-Calde de Lugo.
Vencellada ao BNG, foi a responsable local e comarcal da
área de sanidade desta formación política en Lugo e concelleira na Corporación Municipal desta cidade tras as eleccións
municipais de 2007.
Na súa etapa no Parlamento foi vogal das comisións de
Sanidade, Política Social e Emprego e de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

Ferreiro Vidarte, María de los Ángeles
Deputada do PSdeG pola provincia da Coruña na IX lexislatura, a partir do
10 de novembro de 2015, en substitución de Beatriz Sestayo Doce.
Naceu en Lourenzá (Lugo) o 1 de outubro de 1951. Diplomouse
en Traballo Social e en Educación de Educación Primaria.
Traballou como traballadora social en Cáritas Diocesana de
Oviedo e gañou a praza de traballadora social no Concello
da Coruña.
Vencellada ao PSdeG, ocupou os cargos de secretaria xeral da
Agrupación Socialista na Coruña, secretaria de Inmigración da
Executiva Nacional Galega e presidenta do Comité Nacional
Galego. Foi concelleira, coa responsabilidade en sanidade e
asuntos socias, na Corporación Municipal da Coruña dende
1991 ata 1999. Neste último ano volveu saír elixida concelleira; esta vez responsabilizouse en infraestruturas, posto no que estivo ata o ano 2000.
Na súa etapa como parlamentaria foi vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo.
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Fervenza Costas, José
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas,
na VII e na VIII, causou baixa nesta última o 13 de xuño de 2011.
Naceu en Moaña (Pontevedra) o 12 de febreiro de 1962.
Promotor e construtor, posúe unha empresa de construción
situada en Moaña.
Comezou militando en Alianza Popular no ano 1984 e, máis
adiante, pasou a formar parte do Partido Popular. Ocupou
o cargo de voceiro desta formación política na Corporación
Municipal de Moaña, onde, tras as eleccións locais de 2011,
saíu elixido alcalde, posto no que estivo ata os comicios
municipais de 2015.
No seu percorrido no Parlamento, durante a VII lexislatura,
foi vogal das comisións de Relacións co Consello de Contas e de Pesca e Marisqueo.
Na VIII lexislatura formou parte como vogal das comisións de Control da Compañía de
Radiotelevisión de Galicia e de Pesca e Marisqueo.

Fidalgo Areda, Miguel
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na III lexislatura,
renunciou o 27 de maio de 1992 para ser elixido alcalde de Ribadavia.
Naceu en Ribadavia (Ourense) o 10 de abril de 1956. Diplomado en EXB, exerceu como mestre na cooperativa escolar O
Pazo de Ribadavia entre os anos 1979 e 1987.
No PSdeG foi secretario de Formación, promovendo a Escola
de Formación. Foi elixido alcalde de Ribadavia despois das
eleccións municipais de 1987 ata 1989. Volveu ser alcalde
deste concello de 1992 ata 1995.
Foi responsable de relacións parlamentarias da Consellería de
Medio Ambiente no período 2005-2008.

-F-

124

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Nas eleccións xerais de 2008 foi elixido senador co PSOE pola provincia de Ourense,
cargo que conseguiu revalidar nas eleccións de 2011, sendo entre outros cargos portavoz
de medio ambiente do Grupo Socialista.
Na súa etapa como parlamentario foi secretario da Comisión de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes e vogal da Comisión de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior.

Fontán Prado, María Esther Dolores
Deputada do PSdeG pola provincia da Coruña na VI lexislatura,
a partir do 9 de febreiro de 2005, en substitución de Miguel Anxo Cortizo Nieto.
Naceu en Montevideo (Uruguai) o 17 de abril de 1960.
Cursou estudos de Dereito, Márketing e Publicidade. Dirixiu
un estudio de publicidade e comunicación dende 2002 ata
2012. Preside e é portavoz a nivel nacional da Asociación de
Afectados de Intrusismo Médico Sanitario (AIMS) dende 2008.
Militante do PSdeG, foi secretaria de acción electoral e
posteriormente vocal da Executiva Galega deste partido dende
o ano 1998 ata 2004; posteriormente ocuparía a secretaría
de Estudos e Programas na Comisión Executiva Provincial da
Coruña dende 2012 ata 2015.
Foi concelleira de Educación e Persoal do Concello de Santiago de Compostela entre
os anos 1989 a 1991. Entre os anos 2001 e 2005 foi voceira do Grupo Socialista no
Consello Asesor da CRTVG/RTVE-G.
Na súa etapa como parlamentaria foi vogal das comisións de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo e de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
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Fraga Iribarne, Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña entre a III e a VII lexislaturas
do Parlamento de Galicia, causou baixa o 24 de febreiro de 2006.
Naceu en Vilalba (Lugo) o 23 de novembro de 1922 e finou en
Madrid o 15 de xaneiro de 2012. Licenciado en Dereito pola
Universidade Complutense de Madrid, con premio extraordinario, onde tamén se doutorou. Posteriormente, licenciouse en
Ciencias Políticas e Económicas nesta mesma universidade.
Ingresou, por oposición, no corpo de letrados das Cortes
Españolas en 1945 e na Escola Diplomática en 1947. Foi
catedrático de Dereito Político na Universidade de Valencia e
de Teoría do Estado e Dereito Constitucional na Universidade
Complutense de Madrid.
A súa actividade política comezou en 1951 como secretario xeral do Instituto de Cultura Hispánica. Posteriormente foi secretario xeral do Consello
Nacional de Educación, secretario xeral técnico do Ministerio de Educación e director
do Instituto de Estudos Políticos. Ministro de Información e Turismo entre 1962 e 1969.
Embaixador de España en Londres entre 1973 e 1975. Vicepresidente do Goberno para
Asuntos de Interior e ministro da Gobernación (1975-76).
Fundador de Alianza Popular (actualmente Partido Popular), foi deputado no Congreso dos
Deputados e no Parlamento Europeo.
Formou parte da ponencia encargada da redacción da vixente Constitución española de
1978.
Membro de diferentes academias, doutor honoris causa por numerosas universidades de
todo o mundo e autor de máis de noventa libros, que versan, fundamentalmente, sobre
ciencia política e teoría do Estado.
Presidente da Xunta de Galicia, por maioría absoluta, durante catro lexislaturas, entre 1990
e 2005. Senador de designación autonómica entre 2006 e 2011.
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Fraga Sánchez, Antonio Ángel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na VIII Lexislatura, a partir
do 14 de xuño de 2011, en substitución de Carlos Negreira Souto.
Naceu en Curtis (A Coruña) o 16 de maio de 1967. Cursou
estudos de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Xestión Ambiental e Desenvolvemento Sostible,
pola Universidade de Valencia (2003) e Experto Profesional en
Dirección de Seguridade pola UNED (2013).
Militante do PSdeG dende 1995, partido co que saíu elixido
alcalde da Corporación municipal de Curtis en 1999. Ocupou
este posto ata 2001 e nese mesmo ano pasou a formar parte
do Partido Popular, sendo primeiro tenente de alcalde no
mesmo concello dende esa data. Tralas eleccións locais de
2015, repetiu como primeiro tenente de alcalde.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal das Comisións de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo, da de Agricultura, Alimentación Gandaría e Montes e da do Estatuto dos
Deputados.

Fraga Santos, Silvia Belén
Deputada do PSdeG-PSOE pola provincia da Coruña na VIII Lexislatura.
Naceu en Suiza o 21 de novembro de 1977. Licenciada en
Dereito pola Universidade da Coruña.
Militante do PSdeG-PSOE e das Xuventudes Socialistas de
Galicia dende 1999, desempeñou o cargo de Secretaria
de Política Institucional da CENG de Xuventudes Socialistas
dende 2002 ata 2008 e o de Secretaria Comarcal deste
partido dende 2002 ata 2007, sendo Secretaria de Organización do PSdeG-PSOE de Cerceda dende o 2004 ao 2008
e Secretaria Xeral dende o 2008 ata a actualidade.
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Participou no movemento estudiantil a través da asociación de estudiantes IESGA, sendo
representante de estudantes na Xunta da Facultade de Dereito da USC. Foi elixida concelleira
na Corporación municipal de Cerceda nos comicios locais de 2003, cargo que ocupou ata
decembro de 2011, sendo primeira tenente de alcalde neste concello dende 2005
ata 2007.
Na súa etapa como parlamentaria foi secretaria da Comisión de Control da Compañía de
Radio-Televisión de Galicia e vogal da Comisión de Agricultura. Durante o seu paso polo
Parlamento de Galicia foi voceira de mocidade, igualdade, voluntariado e cooperación do
Grupo Parlamentario do PSdeG-PSOE.

Francisco Rivera, Juan Carlos
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na VIII lexislatura, a partir
do 9 de febreiro de 2010, en substitución de Laura Seara Sobrado.
Naceu en Verín (Ourense) o 16 de xaneiro de 1968. Licenciouse
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e
exerceu de avogado nun despacho propio dende o ano 1996.
Vencellado ao PSdeG dende 1997, ocupou o cargo de secretario local e comarcal desta formación política en Verín dende
2007 ata 2009 e foi membro do Comité Nacional Galego
dende 2008 ata 2010. Nas eleccións locais de 2007 saíu
elixido concelleiro na Corporación Municipal de Verín e foi o
voceiro do PSdeG ata o 2009.
No seu percorrido no Parlamento foi portavoz do seu Grupo nas comisións Institucional,
de Administración Xeral, Xustiza e Interior e de Control da CRTVG. Tamén foi voceiro nos
temas relativos a consumo na Comisión Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e vogal da
do Consello de Contas.
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Franco Cerdeira, José Antonio Cesáreo
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en tres lexislaturas,
na II, III e IV; nesta última causou baixa o 30 de xuño de 1997.
Naceu en Ortigueira (A Coruña) o 25 de febreiro de 1939.
Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela e traballou como xestor administrativo. Ocupou
o cargo de director da sucursal do Banco Bilbao-Vizcaya en
Ortigueira dende 1977 ata 1981.
Comezou a súa vida política militando na UCD, formación coa
que saíu elixido alcalde de Ortigueira en 1979, posto no que
estivo ata 1981. Posteriormente, foi concelleiro deste consistorio, primeiro co Partido Demócrata Popular, no que ingresou
en 1983, e despois co Partido Popular. Ocupou o cargo de
secretario local desta formación política dende 1987 ata 1998, ano no que se retirou da
política en activo.
Na súa etapa como parlamentario foi vogal das comisións de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes durante a II lexislatura. Ocupou o cargo de presidente da Comisión Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior e formou parte como vogal da Comisión de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos na III lexislatura; así
mesmo, foi presidente da Comisión de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior e vogal das comisións de Relación co Consello de Contas e de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos na IV lexislatura.
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Freire Abeijón, José Santiago
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IX lexislatura,
causou baixa o 17 de febreiro de 2016.
Naceu en Noia (A Coruña) o 24 de abril de 1967. Licenciouse
en Veterinaria pola Universidade de León, exerceu de veterinario e obtivo unha praza de inspector veterinario de saúde
pública.
Vencellado ao Partido Popular, encabezou a candidatura
deste partido nos comicios locais de 2003 á Alcaldía de
Lousame e saíu elixido alcalde. Ocupou este cargo ata o 2012.
Deputado provincial e portavoz do seu grupo dende o ano 2011
ao 2012. Nas eleccións municipais de 2015, volve encabezar a
lista do Partido Popular, neste caso á Alcaldía de Noia. Aínda que
non resulta elixido, tras unha moción de censura levada a cabo polo
Partido Popular e Noieses Independentes Agrupados, consegue ser alcalde o 17 de febreiro
de 2016.
No seu percorrido no Parlamento foi presidente da Comisión de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.

Freire Insua, Gema
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na VIII lexislatura,
a partir do 2 de novembro de 2011, en substitución de Javier Escribano Rodríguez.
Naceu en Fisterra (A Coruña) o 22 de xuño de 1966.
Licenciouse en Xeografía e Historia pola Universidade de
Santiago de Compostela, coa especialidade de Arquivos e
Bibliotecas.
Vencellada ao Partido Popular, pertenceu á Executiva Provincial
deste partido na Coruña. No ano 2003, saíu elixida concelleira
na Corporación Municipal de Corcubión e repetiu nas
seguintes catro lexislaturas como voceira do Grupo Popular.
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Na súa etapa como parlamentaria foi vogal das comisións de Economía,
Facenda e Orzamentos e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Freire Vázquez, María Begoña
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na V lexislatura,
a partir do 9 de novembro de 1999, en substitución de Antonio Couceiro Méndez.
Naceu na Coruña o 17 de xaneiro de 1968. Licenciouse
en Dereito pola Universidade da Coruña e exerce como
avogada. É técnica xurídica de urbanismo na Consellería de
Medio Ambiente.
Vencellada ao Partido Popular, ocupou o cargo de vicesecretaria provincial de Novas Xeracións da Coruña dende 1994
ata 2000. Foi vogal do Comité Executivo do Partido Popular na Coruña, vogal da Xunta Directiva Rexional deste partido, dende 1999 ata 2001, e membro do Comité Executivo
provincial da Coruña. Nas eleccións locais de 2011 saíu
elixida concelleira na Corporación Municipal da Coruña, coa
responsabilidade en tráfico, mobilidade, uso e utilización do
dominio público, e, tras os comicios municipais de 2015, volveu ser elixida concelleira.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións de Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior; de Educación e Cultura; de Sanidade, Política Social e Emprego; e
de Control da Compañía de RTVG.
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Gago Álvarez, Cástor
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense en dúas lexislaturas, na V e na VI
Naceu en Verín (Ourense) o 13 de agosto de 1953. Graduouse
en Enxeñaría Técnica Agrícola pola Universidade de Santiago
de Compostela. Ingresou no corpo de axentes de Extensión
Agraria en 1975, e, dende o ano seguinte, desempeñou o
cargo de axente comarcal do dito servizo en Verín. Dende 1976
ata 1982 exerceu como profesor de formación profesional
na rama agraria e, entre 1987 e 1990, foi xefe do servizo de
Estruturas Agrarias da Xunta de Galicia.
A súa vida política comezou coa afiliación ao Partido Popular
en 1995; nese mesmo ano saíu elixido edil no Concello de
Verín e exercería como tenente de alcalde ata 1997. Daquela, foi designado titular da
Consellería de Agricultura, Gandaría e Política Agroalimentaria, cargo que ocupou ata o
ano 2001.
Durante a súa vida parlamentaria, na V lexislatura, foi vogal da Comisión de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e da de Educación e Cultura, e,
na VI Lexislatura, presidiu a Comisión de Agricultura, Gandaría e Montes e formou parte
como vogal da Comisión de Relacións co Consello de Contas e da de Asuntos Europeos.
Ademais, foi vogal suplente na Deputación Permanente.

Gago Lorenzo, José Antonio
Deputado de Coalición Popular pola provincia de Pontevedra na II lexislatura.
Naceu en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) o 25 de maio
de 1932 e faleceu na mesma localidade o 10 de outubro
de 1994. Arquitecto técnico de profesión, exerceu como
xestor administrativo, foi presidente da Cámara de Comercio,
Industria e Navegación de Vilagarcía de Arousa e empresario
de autoescola, ademais de vicepresidente da Asociación
Nacional de Autoescolas.
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A súa actividade política iniciouse a finais dos anos sesenta como concelleiro de Vilagarcía
por parte do denominado ‘terzo familiar’, chegando a ocupar a primeira tenencia de Alcaldía.
Co establecemento da democracia, ingresou na Unión de Centro Democrático e foi
dirixente deste partido no ámbito local vilagarcián. Nesa etapa, dende 1977 ata 1982,
foi elixido deputado por Pontevedra nas Cortes Constituíntes en Madrid e tamén na I lexislatura. Tras a disolución da UCD, entrou no Partido Demócrata Popular, sendo designado
presidente provincial desta formación política para Pontevedra.
No Parlamento de Galicia foi membro da Comisión de Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos e da Comisión de Pesca e Marisqueo.

Gallego Calvar, María Carmen
Deputada do PSdeG pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas, na VI, VII, VIII e IX.
Naceu en Vilaboa (Pontevedra) o 14 de abril de 1966. Fixo
estudos de formación profesional administrativo e de dereito
na UNED. Iniciou a súa actividade profesional no ámbito da
pesca en 1985 e ocupou distintos cargos directivos ata o seu
paso á política institucional no ano 2001.
Milita no PSdeG-PSOE dende o ano 1988. Pertenceu a dirección galega deste partido dende 1998 ata 2013 e foi membro
da Executiva Federal do PSOE con José Luis Rodríguez
Zapatero. Dende 2005 ata 2009 foi titular da Consellería de
Pesca no Goberno de Emilio Pérez Touriño.
No Parlamento, durante a VI lexislatura, foi vogal e portavoz do Grupo Socialista das
comisións de Pesca, de Asuntos Europeos e Peticións; e na VII lexislatura participou da
actividade parlamentaria como membro do goberno galego. Na VIII lexislatura, foi vogal
suplente da Deputación Permanente, exercendo como viceportavoz do Grupo Socialista, e
foi vogal e portavoz do Grupo Socialista en medio ambiente na Comisión de Ordenación
Territorial e na Comisión de Agricultura. Na IX lexislatura foi viceportavoz do Grupo Socialista e portavoz de política social, participando nas comisións de Peticións, do Regulamento,
do Consello de Contas e de Sanidade, Política Social e Emprego.
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Na súa traxectoria como deputada elaborou, entre outras, a proposición de lei pola que
se regula a non discriminación e visibilidade das persoas LGTBI de Galicia. Foi ponente
de varios proxectos e proposicións de lei, como o de modificación do Valedor do Pobo,
do Regulamento do Parlamento (por iniciativa do Grupo Socialista) e de reestructuración
das entidades de crédito para ofrecer garantías aos preferentistas. Tomou parte das comisións de investigación do Prestige e das caixas de aforros e nas comisións de Estudo de
Igualdade, Discapacidade, Demografía, Directrices de Ordenación do Territorio e Plan de
ordenación do litoral.

Gallego Lomba, José Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas, na VII, VIII e IX.
Naceu en Panxón-Nigrán (Pontevedra) o 11 de novembro de
1952. Profesionalmente, traballou no sector da banca.
No eido da política, no ano 1978, comezou a participar
nas agrupacións locais e comarcais do PSdeG, ata acadar o
Comité Nacional. É secretario xeral do PSdeG-PSOE de Vigo
dende o ano 2003. Foi concelleiro en Nigrán e logo foi ocupando cargos como o de xefe de gabinete da Alcaldía de
Vigo, ademais de chegar a deputado provincial.
No Parlamento, durante a VII lexislatura, foi vicepresidente da
Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e vogal
da Comisión de Pesca e Marisqueo; na VIII lexislatura, ocupou a secretaría da Comisión
de Pesca e Marisqueo; e na IX lexislatura, foi secretario da Comisión de Pesca e Marisqueo e vogal da de Industria, Comercio e Turismo.
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García Agudín, Fernando
Deputado de UCD pola provincia da Coruña na I lexislatura,
causou baixa o 26 de novembro de 1982.
Naceu na Coruña o 11 de xaneiro de 1935. Licenciouse
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e
consegue, por oposición, o posto de letrado da Avogacía do
Estado en 1961. Así mesmo, asume o cargo de xefe deste
organismo na Coruña en 1978.
A súa vida política comezou no Concello da Coruña como
tenente de alcalde, dende 1971 ata 1974; ao mesmo tempo,
participou na Xunta Democrática de España. Durante a
transición, foi membro de Esquerda Democrática Galega,
Partido Popular Galego, Unión Democrática de Galicia e
Unión de Centro Democrático. Con este último partido accedeu
ao Parlamento de Galicia, que abandonaría ao conseguir un escano no Congreso dos
Deputados. Tras a disolución da UCD, entrou en Coalición Galega, formación política que
presidiu no ano 1986.
No Parlamento foi membro da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos, vicepresidente da Comisión de Regulamento e presidente da
Comisión do Estatuto dos Deputados.
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García Campelo, María del Carmen
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na IV lexislatura,
a partir do 4 de xuño de 1996, e na V lexislatura.
Naceu en Seixo-Marín (Pontevedra) o 12 de agosto de 1965.
Cursou estudos de Dereito na Universidade de Santiago
de Compostela, así como estudos de música e danza no
Conservatorio Oficial de Pontevedra. Exerceu como profesora
de canto.
Na política iniciouse na década dos noventa, sendo secretaria xeral de Novas Xeracións en Marín; despois, formou parte
do Comité Executivo Local, da Xunta Provincial e do Comité
Executivo Provincial de Pontevedra. Foi elixida, en 1991,
concelleira da Corporación Municipal de Marín polo Partido
Popular coa responsabilidade en educación, cultura e deportes,
cargo no que volveu repetir tras as seguintes eleccións locais, asumindo a Concellería de
Servizos Municipais e Turismo. Formou parte, dende 1994 ata 1996, do gabinete da
Consellería de Xustiza, e no ano 2001, foi nomeada directora xeral de Promoción Cultural
da Xunta de Galicia. Dende xullo de 2009, ocupa a Xerencia Adxunta de Escolas Infantís
do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
Na súa etapa como parlamentaria foi, na IV lexislatura, vogal das comisións Institucional,
de Administración Xeral, Xustiza e Interior, de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos e de Control da Corporación de Radiotelevisión de Galicia;
na V lexislatura, asumiu a vicepresidencia da Comisión Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior e foi vogal nas comisións de Sanidade, Política Social e Emprego e
de Control da Compañía de Radiotelevisión de Galicia, así como presidenta da Comisión
para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres.
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García Casasnovas, José Luis
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Ourense na I lexislatura.
Naceu en Ribadavia (Ourense) o 23 de xaneiro de 1936.
Logo de cursar os estudos primarios, exerceu como corresponsal de varios medios de comunicación na súa localidade natal.
Desempeñou o seu traballo de xornalista ata finais dos anos
setenta, compaxinándoo co de funcionario do Instituto Nacional
de Previsión. Foi delegado da Consellería de Turismo, Xuventude
e Deportes en Ourense.
Comezou a súa traxectoria política como edil do Concello de
Ribadavia, ingresa en Alianza Popular no ano 1977, e pasa
a ocupar postos nas directivas local e comarcal. Logo, a súa
vinculación co mundo do xornalismo levouno a ser, en 1984,
un dos relatores do informe de creación da CRTVG e a formar parte do seu primeiro
Consello de Administración. Tamén foi membro do Consello Asesor de RTVE en Galicia no
ano 2002.
No Parlamento pertenceu ás comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos e de Sanidade, Política Social e Emprego.

García Dorgambide, Benito
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra na I lexislatura.
Naceu en Vilanova de Arousa (Pontevedra) o 28 de maio de
1926 e finou en Santiago no ano 1991. Licenciouse en Dereito
pola Universidade de Santiago de Compostela, exerceu de
avogado e foi vicedecano do Ilustre Colexio Provincial de
Avogados de Pontevedra.
No ámbito político, no ano 1971, aínda na clandestinidade,
participou na fundación do Partido Socialista Popular, e
despois, tras a fusión co PSdeG-PSOE, entraría no Comité
Nacional Galego.
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No seu paso polo Parlamento de Galicia foi presidente da Comisión de
Sanidade, Política Social e Emprego, vicepresidente da Comisión de Pesca e
Marisqueo, secretario da Comisión de Regulamento e vogal na Comisión de Peticións.

García García, Pablo
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra na IX lexislatura.
Naceu en Laro-Silleda (Pontevedra) o 26 de xaneiro de 1972.
Estudou Maxisterio e Psicopedagoxía e compaxinou o exercicio
da docencia coa xestión dunha explotación leiteira.
Vencellado dende moi novo ao sindicato Unións Agrarias, do
que chegou a ser secretario de Organización, antes de dar o
salto, no ano 2009, ao ámbito propiamente político, como
secretario de Organización do PSdeG. Iso levouno a ser
senador, por designación autonómica, dende 2009 ata 2011,
e renovou o escano na seguinte lexislatura, ata que entrou na
Cámara galega como deputado electo pola provincia de
Pontevedra.
No Parlamento foi vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e
da Comisión de Asuntos Europeos e membro suplente da Deputación Permanente.
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García Gorostizu, José Luis
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IV lexislatura;
ingresou o 17 de febreiro de 1995 en substitución de Juan José Fernández García.
Naceu en Bilbao o 28 de novembro de 1960. Licenciado en
Dereito, exerceu como avogado.
Foi presidente das Novas Xeracións de Alianza Popular de
Galicia dende 1983 ata 1986 e membro da Xunta Directiva
Nacional. Máis tarde, xa no Partido Popular de Galicia,
ocupou o posto de coordinador da área de organización.
Foi edil do Concello de Culleredo e membro do Consello de
Administración da Compañía de Radiotelevisión de Galicia.
No Parlamento participou nas comisións de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, de
Pesca e Marisqueo, de Relacións co Consello de Contas, de
Control da Corporación de RTVG e de Peticións.

García Leira, José María
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo en varias lexislaturas, na III, IV, V e VI.
Naceu en Vilalba (Lugo) o 28 de novembro de 1934. Licenciado en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid.
Xestor Administrativo por oposición, en 1963 abre un despacho profesional en Vilalba. Exerceu como xuíz municipal de
Vilalba de 1968 a 1978.
A súa carreira política iníciase nas primeiras eleccións municipais do ano 1979, sendo candidato á Alcaldía de Vilalba
por Alianza Popular, nas que saíu elixido por maioría absoluta. Ao cargo de alcalde preséntase novamente nos anos
1983 e 1987, obtendo nesas dúas convocatorias aínda mellores resultados electorais.
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Simultaneamente co cargo de alcalde, forma parte da Deputación Provincial de Lugo,
representando ao partido xudicial de Vilalba, e é vicepresidente 1º desa corporación
provincial desde 1983 a 1990.
Nese ano cesa como alcalde e como vicepresidente da Deputación, ao ser elixido deputado do Parlamento de Galicia e vicepresidente 1º da institución. Volve saír reelixido en
1993. En 1997 resulta elixido presidente do Parlamento de Galicia. En 1999 foi elixido
presidente da Conferencia de Presidentes das Asembleas Lexislativas das Rexións de Europa (CALRE). Preside este órgano durante o ano 2000, momento no que se celebra en
Santiago de Compostela a IV Conferencia de Presidentes. No ano 2001 sae reelixido
presidente do Parlamento de Galicia, cargo que exerce ata o ano 2005.
Conta, entre outras distincións das que foi destinatario, coas de:
- Presidente de honor do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia
- Vicepresidente 1º da Fundación Manuel Fraga Iribarne
- Membro da Confraría do Capón de Vilalba
No ano 2016 recibiu a Medalla do Parlamento de Galicia.
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García López, José Antonio
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo na VIII lexislatura,
causou baixa o 7 de xuño do 2011.
Naceu en Sarria (Lugo) o 13 de xuño de 1971. Licenciouse
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, e
posteriormente, colexiouse como avogado.
A súa vinculación coa política comezou no ano 1999, cando
entrou nas filas de Inga (Independentes de Galicia) e foi elixido
concelleiro con responsabilidade en urbanismo e tenente de
alcalde de Sarria. No ano 2003 repetiu coa mesma formación e, co apoio doutros grupos, gañou a Alcaldía, posto que
ocupou ata o ano 2007. Nas eleccións municipais de 2011,
desta volta nas listas do Partido Popular, gañou novamente a
Alcaldía de Sarria, que perdeu no ano 2015. Foi deputado
provincial e vogal na Executiva da Federación Galega de
Municipios e Provincias.
No Parlamento foi vicepresidente da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e
vogal das comisións de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e de Relacións co
Consello de Contas.

García Míguez, María de los Ángeles
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Pontevedra na X lexislatura.

Naceu en Vigo en 1972 . Licenciada en Psicoloxía Sanitaria
pola Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Dirección e Xestión de Programas e Centros Xerontolóxicos Sociosanitarios da Universidade de Vigo. Máster Axente de Emprego da Universidade de Vigo. Xestora e directora de proxectos
sociais para diferentes asociacións e entidades. Presidenta da
Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo. Foi concelleira
no Concello de Vigo entre 2007 e 2015.
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Desde marzo de 2016 forma parte do Comité Executivo do PP de Pontevedra, no que
é coordinadora de Políticas Sociais e Igualdade. Accede ao Parlamento de Galicia en
decembro de 2016. Na X lexislatura é voceira de Igualdade do Grupo Parlamentario
Popular e portavoz na Comisión de Estudo para a Igualdade e Dereitos das Mulleres

García Negro, María Pilar
Deputada do BNG pola circunscrición da Coruña nas lexislaturas III, IV, IV e VI.
No ecuador desta, demitiu no Pleno da Cámara do 19 de decembro de 2003.
Naceu en Lugo o 9 de outubro de 1953. Licenciada en
Filoloxía Hispánica e en Filoloxía Galego-Portuguesa na
Universidade de Santiago de Compostela, a mesma en que
obtivo o título de doutora en xaneiro de 1991. De 1976 a
1989 foi profesora de ensino medio de Lingua e Literatura
Española; desde 1991 ata a súa xubilación, en 2016,
profesora titular da Universidade da Coruña. Sociolingüística,
didáctica da lingua e diversos autores da literatura galega son
os principais temas dos seus libros, estudos, artigos e relatorios
en congresos galegos e internacionais. Delegada en Galicia,
entre 1985 e 1990, do Bureau européen pour les langues
moins répandues, é membro do Comité Científico da Declaración Universal de Dereitos
Lingüísticos. Presidiu a Agrupación Cultural da Coruña ‘Alexandre Bóveda’ e, na actualidade,
a Federación ‘Galiza Cultura’.
Vinculouse á Asemblea Nacional-Popular Galega en 1976, e en 1982 á Unión do Pobo
Galego e ao Bloque Nacionalista Galego. Nos catorce anos de desempeño como deputada
dedicou atención preferente á política lingüística, o ensino, a política cultural e a radio e a
televisión galegas. Á súa iniciativa se debeu a creación, en 1994, no Parlamento galego,
da Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres. Foi, así mesmo, membro
da Deputación Permanente da Cámara galega.
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García Pacín, María Isabel
Deputada do Partido Popular pola provincia de Lugo na VII lexislatura, dende o
11 de outubro do 2007, substituíndo a José Manuel Barreiro Fernández, na VIII e na IX.
Naceu en Friol (Lugo) o 10 de xaneiro de 1973. Graduouse
como enxeñeira técnica agrícola na Escola Politécnica Superior
de Lugo, da Universidade de Santiago de Compostela, e
especializouse en explotacións agropecuarias.
A súa vida política comezou na súa localidade natal, sendo
elixida concelleira polo Partido Popular nos comicios municipais de 1999. Dende aquela e ata o ano 2015, repetiu nos
sucesivos gobernos, con responsabilidades nos departamentos
de familia, muller, xuventude, promoción do emprego,
programas europeos, asuntos sociais ou cultura. Tras as
eleccións municipais de 2015, foi designada tenente de alcalde; un ano despois renunciou
e permaneceu no consistorio como concelleira.
No Parlamento, durante a VII lexislatura, foi vogal das comisións de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes, de Asuntos Europeos e de Estudo da Situación da
Mocidade en Galicia, así como vogal suplente da Deputación Permanente.
Na VIII lexislatura foi vicepresidenta da Comisión de Asuntos Europeos, vogal na de
Agricultura, Alimentación Gandaría e Montes e suplente da Deputación Permanente.
Na IX lexislatura foi vicepresidenta das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos
e de Investigación das Caixas de Aforros, así como vogal da Comisión de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes e vogal suplente da Deputación Permanente.
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García Pardo, José
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na III lexislatura.
Naceu en Rodeiro (Pontevedra) o 12 de maio de 1939.
Licenciouse en Medicina e Cirurxía pola Universidade de
Santiago de Compostela e especializouse en Medicina Interna,
Medicina Intensiva e Aparato Circulatorio. Dende o ano
1973, exerceu como xefe do servizo de Medicina Intensiva no
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
A súa vida política comezou na cidade da Coruña, onde
presidiu a Xunta Local do Partido Popular dende 1988 ata
1993. Posteriormente, formou parte do Comité Executivo
Rexional desta formación política.
No Parlamento de Galicia foi membro das comisións de Educación e Cultura, de
Sanidade, Política Social e Emprego e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, ademais
de secretario da Comisión non Permanente para o Estudo da Repercusión Socioeconómica
e Sanitaria do Narcotráfico en Galicia.

García Picher, Andrés Manuel
Deputado da Coalición Popular de Galicia pola provincia de Pontevedra na II lexislatura;
ingresou o 15 de setembro de 1987, en substitución de Ramón Díaz del Río Jáudenes.
Naceu en Vigo (Pontevedra) o 5 de febreiro de 1934. Cursou
a carreira de Dereito e dedicouse á actividade profesional en
España e Venezuela.
Na súa vida política foi secretario provincial en Pontevedra do
PPG (Coalición PDP), que se integraría despois na Coalición
Popular de Galicia. Ao longo da súa carreira exerceu como
presidente e como vogal do Consello de Administración da
CRTVG e como voceiro do Partido Popular no Consello Asesor
de TVE en Galicia.
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No seu percorrido no Parlamento foi membro das comisións de Sanidade, Política Social
e Emprego, de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e de Control da Corporación da
Radiotelevisión de Galicia.

Garrido Torrado, Juan Antonio
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na III lexislatura.
Naceu en Madrid en 1940 e finou en Vilagarcía de Arousa
o 30 de setembro do 2006. Foi empresario do sector da
xoiería e chegou a ser vicepresidente da Asociación Galega
de Xoieiros.
A súa vida política comezou co ingreso en Alianza Popular no
ano 1983. Foi vicepresidente do Partido Popular de Vilagarcía
e exerceu como tenente de alcalde por esta formación política
tras as eleccións municipais de 1983 e de 1987.
No Parlamento presidiu a Comisión de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo e foi vogal nas comisións de Pesca e
Marisqueo e do Regulamento, ademais de suplente na Deputación Permanente.

Garrido Valenzuela, Fernando
Deputado de Coalición Popular pola provincia de Lugo na II lexislatura, ata o
8 de setembro de 1987, en que pasa ao Grupo Parlamentario de Coalición Galega.
Naceu en Madrid o 10 de xaneiro do 1949. Enxeñeiro
agrónomo pola Escola Superior de Enxeñeiros Agrónomos de
Madrid, traballou en diversas empresas privadas e tamén
públicas, como Industrias del Frío y la Alimentación (Ifasa).
Entrou en política no ano 1977, cando ingresou en Alianza
Popular, chegando a ser membro da Comisión Nacional desta
formación política en representación de Galicia. Dende 1982
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ata 1984, foi deputado pola provincia de Pontevedra no Congreso dos Deputados, que
deixou para entrar no Goberno autonómico de Gerardo Fernández Albor, como conselleiro
de Agricultura, no que asumiu, dende 1985 ata 1986, as competencias de pesca e
alimentación. Tras o seu paso pola Xunta, foi concelleiro en Pontevedra e, en 2009, ocupou
a presidencia do Padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
No Parlamento, ademais de comparecer para informar da xestión da consellaría, foi presidente da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Economía,
Facenda e Orzamentos; de Sanidade, Política Social e Emprego; de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; de Pesca e Marisqueo; do Regulamento; e da non permanente
sobre os Incendios Forestais, así como suplente na Deputación Permanente.

Gato Soengas, Antonio Edelmiro
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo en varias lexislaturas, na I, II, III e IV.
Naceu en Monterroso (Lugo) o 22 de febreiro de 1945.
Estudou Maxisterio na Escola Universitaria do Profesorado da
Coruña e Dereito na Universidade Nacional de Educación
a Distancia. Exerceu como profesor de ensino primario en
diversas poboacións das provincias da Coruña e de Lugo.
Dende o seu ámbito laboral, e aínda na clandestinidade, saltou
á política, primeiro vencellado ao Partido Socialista Popular, e,
dende o 1977, ao PSOE. Nesta formación política ocupou os
cargos de secretario de Política Municipal, membro da Executiva Galega e da Provincial. Foi concelleiro da Corporación
Municipal de Monterroso e deputado provincial, dende 1991 ata 1993, e alcalde deste
Concello, dende 1999 ata o 2015.
No Parlamento, durante a I lexislatura, foi secretario da Comisión de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e da do Regulamento, ademais de membro
da Comisión non permanente que procurou o traslado da sede dende o pazo de Xelmírez
ao pazo de Fonseca; así mesmo, nas lexislaturas II e III foi secretario da Comisión de
Educación e Cultura e vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes; e na IV lexislatura foi vogal da Comisión de Educación e Cultura e secretario da
Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
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Gayoso Rey, Jesús
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Lugo, na I lexislatura, e de Coalición
Popular pola mesma circunscrición, na II; causou baixa o 19 de febreiro de 1987.
Naceu en Vilalba (Lugo) o 6 de xullo de 1930 e faleceu en
Santiago de Compostela o 19 de febreiro de 1987. Malia que
estudara Maxisterio, optou por dedicarse á empresa privada,
no ramo da industria cerámica.
A súa entrada en política tivo lugar nos anos sesenta, polo ‘terzo
familiar’, como concelleiro en Vilalba, e logo como alcalde. Co
fin do franquismo entrou no partido Reforma Democrática, que,
máis adiante, integrou con outras agrupacións afíns Alianza
Popular. Exerceu como coordinador comarcal durante a
transición.
No Parlamento, na I lexislatura, foi membro suplente da Deputación Permanente; na
II lexislatura, vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo; e en ambas as dúas, vogal das
comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e de
Educación e Cultura.

Giráldez Maneiro, José
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas, na II, III e IV.
Naceu en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) o 24 de setembro
de 1933 e finou na mesma localidade o 14 de maio de 2016.
Traballou como oficial de xulgados, xa antes de conseguir o
título de Dereito na Universidade canaria da Laguna. Durante a
súa carreira tivo múltiples destinos, destacando os que ocupou
nas antigas colonias españolas de Guinea Ecuatorial e Sáhara
Occidental.
En 1976, en plena transición, refundou a agrupación socialista local en Vilagarcía, e foi o seu primeiro secretario xeral e
candidato nas municipais de 1983, ademais de formar parte
da Comisión Executiva do PSdeG e do Comité Federal do PSOE.
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Na súa traxectoria no Parlamento, na II lexislatura, foi secretario da Comisión de Pesca e
Marisqueo e vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da
de Peticións e da Comisión non Permanente sobre o furtivismo no sector marisqueiro; na
III lexislatura, foi secretario da Comisión de Pesca e Marisqueo e vogal das comisións de
Peticións, do Regulamento e de Control da Compañía de RTVG, ademais de participar nas
comisións non permanentes sobre o narcotráfico e sobre o novo marco pesqueiro dentro da
CEE; así mesmo, na IV lexislatura, foi secretario da Comisión de Pesca e Marisqueo, vogal
da Comisión de Control da Compañía de RTVG e vicepresidente da Comisión non Permanente para o Estudo do Narcotráfico en Galicia.

González Suárez, Fernando
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense en varias lexislaturas, na II, III e IV.
Naceu en Ourense o 19 de novembro de 1928. Licenciado
en Química pola Universidade de Santiago de Compostela;
tras opositar, converteuse en catedrático de instituto de Física e
Química, exercendo en Ponferrada, Mérida e Astorga antes de
asentarse en Ourense.
A súa carreira política comezou en 1971, cando se converteu
en concelleiro de Ourense, e sería alcalde accidental da cidade
das burgas nos últimos meses de 1979. Na transición
ingresou na UCD e, tras o seu paso pola Coalición Popular,
ingresou no Partido Popular, chegando a formar parte da Executiva
Provincial de Ourense. Foi delegado da Consellería de Educación en Ourense, dende
1982 ata 1983. Despois de ser deputado, dirixiu o Gabinete da Presidencia do Parlamento
de Galicia.
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No Parlamento, na II lexislatura, foi presidente da Comisión de Educación e Cultura e
vogal da de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, ademais de voceiro suplente do Grupo
Popular e membro da Deputación Permanente; na III lexislatura formou parte como voceiro
suplente dos populares e foi vicepresidente da Deputación Permanente, ademais de vogal
nas comisións de Economía, Facenda e Orzamentos, de Educación e Cultura e de Relacións co Consello de Contas; e na IV lexislatura, foi secretario da Mesa do Parlamento e
vogal nas comisións de Economía, Facenda e Orzamentos, de Educación e Cultura e do
Regulamento, así como presidente da Comisión especial de seguimento do Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia.

Goldar Güimil, Jesús Antonio
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra, na VIII lexislatura, dende o
12 de maio do 2009, en substitución de Agustín Hernández Fernández de Rojas, e na IX
lexislatura, dende o 10 de marzo do 2015, en substitución de Román Rodríguez González.
Naceu en Caldas de Reis (Pontevedra) o 6 de outubro de 1972.
Cursou estudios de Dereito e traballou na empresa privada
ata crear na súa localidade natal unha xestoría de servizos
administrativos e, posteriormente, unha pequena empresa téxtil.
Comezou na política como membro da Xunta Xestora de
Novas Xeracións do Partido Popular en Caldas de Reis e foi,
por dúas veces, o seu candidato á Alcaldía. Ocupou o cargo
de concelleiro en Caldas durante dezaseis anos e, na actualidade, preside o Comité Local deste partido.
No Parlamento, durante a VIII lexislatura, formou parte como vogal da Comisión de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e da de Relacións co
Consello de Contas e voceiro do Grupo Parlamentario Popular nesta última; e na IX
lexislatura, foi vicepresidente da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos e vogal na Comisión Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, exercendo de voceiro de infraestruturas do G.P. Popular no derradeiro
período de sesións da lexislatura.
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Gómez Alonso, Alejandro
Deputado do PP pola provincia de Pontevedra na VI lexislatura, dende o 9 de outubro de
2003, en substitución de María Corina Porro Martínez; na VII lexislatura; na VIII lexislatura,
dende o 12 de maio de 2009, en substitución de Alfonso Rueda Valenzuela; e na IX
lexislatura, dende o 18 de decembro de 2012, en substitución de José Manuel Cores Tourís
Naceu en Forcarei (Pontevedra) o 24 de decembro de 1973.
Licenciouse en Dereito, e dende moi novo centrou a súa carreira na política.
Dende 1998 ocupou diversos cargos dentro do Partido Popular, primeiro, nas Novas Xeracións (que presidiu ata o ano
2003), e logo como membro do Comité de Dirección e dos
comités executivos do PP de Pontevedra e de Galicia, chegando a secretario de Organización e coordinador de campañas
electorais. En Forcarei foi tenente de alcalde e concelleiro responsable das áreas de urbanismo, obras, servizos, agricultura,
industria, comercio e consumo.
No seu percorrido no Parlamento, na VII lexislatura, foi secretario da Comisión de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo e vogal da do Regulamento; na VIII foi membro da Comisión
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; da de Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos e da de Relacións co Consello de Contas; e na IX
lexislatura formou parte como vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e foi suplente na Deputación Permanente.

Gómez Limia, Rosa
Deputada do PSdeG pola provincia da Coruña na II lexislatura,
dende o 20 de decembro do 1988, en substitución de Jesús Mosquera Sueiro.
Naceu en Punxín (Ourense) o 2 de febreiro de 1943. Graduouse
como perita mercantil na Escola de Estudos Mercantís de
Bilbao en 1961 e licenciouse en Xornalismo na Universidade
de Santiago de Compostela no 2002.
O período da transición brindoulle a oportunidade de entrar na
política, integrada no PSdeG, onde, dende 1982 ata 1988,
foi secretaria da Muller da Executiva Nacional. A súa militancia
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feminista levouna á Presidencia da Federación Galega de Mulleres Progresistas. Doutra
banda, foi concelleira e tenente de alcalde do Concello de Mugardos dende 1979 ata
1991. Anunciou o seu abandono temporal do PSdeG, en 2011, para exercer como xuíza
de paz en Teo. Na actualidade preside desde o ano 2003 a Asociación Mixta Teenses
pola Igualdade, de ámbito autonómico.
No Parlamento pertenceu ás comisións de Sanidade, Política Social e Emprego, de Pesca
e Marisqueo e de Control da Corporación da Radiotelevisión de Galicia.

Gómez Piña, Luis Antonio
Deputado do PSdeG-PSOE pola provincia de Pontevedra na VIII lexislatura,
dende o 29 de novembro de 2011.
Fillo de emigrantes da Cañiza, naceu en Lisboa (Portugal) o 7
de setembro de 1969. Fixo estudos de política e de economía.
Traballa nunha empresa privada de servizos.
Con 19 anos entrou no ano 1989 no PSdeG-PSOE, formación
política coa que, en 1991, acadou o cargo de concelleiro
portavoz no municipio da Cañiza. Secretario xeral do partido
nas comarcas do Condado e da Paradanta, dende 2001 ata
2009, pasou a exercer como secretario de Organización a
nivel provincial a partir do ano 2009 ata 2011. Ademais, foi
deputado no Congreso dos Deputados na IX lexislatura, dende
2009 ata 2011.
Na Cámara autonómica pertenceu ás comisións de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo,
de Pesca e Marisqueo e de Relacións co Consello de Contas, sendo o portavoz de turismo
do seu grupo parlamentario.
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Gómez Salgado, Carlos
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral de Ourense na X lexislatura.
Naceu en Xinzo de Limia en 1960. Técnico especialista en próteses dentais e diplomado en Hixiene Dental. Responsable do
departamento de prótese dental no centro de especialidades
de Xinzo de Limia.
De 2012 a 2015 foi concelleiro de Cultura no Concello de
Xinzo de Limia. Desde 2015 é concelleiro de Economía e
Facenda, Turismo, Comercio e Promoción Económica en Xinzo
de Limia. Membro do Comité de Dirección do PP de Ourense e do PP de Galicia. Accede ao Parlamento de Galicia en
decembro de 2016.
Vogal da Comisión 4ª, Educación e Cultura; e da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes, na X lexislatura do Parlamento de Galicia.

González Afonso, Emilio
Deputado de Coalición Galega na II lexislatura, dende o 10 de setembro de 1986,
en substitución de Senén Bernárdez Álvarez.
Naceu en Verín (Ourense) o 24 de abril de 1954. Licenciado
en Medicina e Cirurxía e diplomado en Sanidade Pública,
exerce na súa localidade natal.
A súa traxectoria na política comezou no ano 1985, cando
concorreu ás eleccións por Coalición Galega. Foi elixido
concelleiro da Corporación Municipal de Verín en 1991 e,
tras unha moción de censura no ano 1993, obtivo o bastón de
mando da Alcaldía, que conservou ata 1995. Tras a desaparición de Coalición Galega, entrou no PSdeG-PSOE, formación
coa cal recuperou a Alcaldía, dende 2004 ata 2007.
No Parlamento de Galicia foi secretario da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos
e vogal nas comisións de Educación e Cultura, de Sanidade, Política Social e Emprego, de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e de Peticións.
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González Amadiós, Francisco
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na I e na II,
ata o 27 de xullo de 1988, en que pasa a formar parte do Grupo Mixto.
Naceu en Vigo o 26 de xullo de 1924 e faleceu na mesma
cidade o 4 de abril de 1997. Licenciouse en Ciencias Económicas pola Universidade Autónoma de Madrid e, posteriormente,
traballou como director financeiro dunha empresa de Vigo.
Entrou na política xa na súa época de universitario, formando
parte dos Grupos Republicanos. Despois, aínda na clandestinidade, colaborou con grupos nacionalistas e de esquerda,
como a UPG ou a UXT. No ano 1979, asume o cargo de
presidente do PSdeG, e iso levaríao a participar na comisión
que elaborou o texto final do Estatuto de autonomía de 1981.
Nos primeiros anos da democracia, ademais de concelleiro
de Vigo, foi senador, dende 1979 ata 1982. Abandonou o
PSdeG en 1989 e catro anos máis tarde ingresaría no BNG.
No Parlamento foi vicepresidente segundo da Mesa do Parlamento nas dúas lexislaturas.
Ademais, na I lexislatura, formou parte como vogal das comisións de Economía, Facenda
e Orzamentos, do Regulamento e de Peticións, e foi membro da Deputación Permanente; e
na II lexislatura, vogal das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego, de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo, de Pesca e Marisqueo e de Peticións, e vicepresidente da
Comisión do Regulamento, así como membro da Deputación Permanente.
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González Ballesta, Justo José
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na V lexislatura.
Naceu en Lugo o 9 de outubro de 1951. Licenciouse en
Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela e especializouse en Medicina de Empresa, Familiar e
Comunitaria, así como en Xestión e Administración Sanitaria.
No ámbito da política, foi concelleiro polo Partido Popular e
primeiro tenente de alcalde do Concelllo de Mos en 1983,
alcalde dende 1987 ata 1999 e deputado provincial entre
1987 e 1991. Asumiu a dirección provincial do Sergas en
Pontevedra, dende 1991 ata 1993, e ocupou o posto de
delegado da Consellería de Política Territorial nesa mesma
provincia dende 1993 ata 1995. Dentro do Partido Popular foi secretario provincial de
Organización e secretario xeral da provincia de Pontevedra entre os anos 1990 e 1999.
No Parlamento foi presidente da Comisión de Control da CRTVG, vicepresidente da
Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e vogal nas comisións de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e de Pesca e Acuicultura, ademais
de membro suplente da Deputación Permanente.

González Bermello, Emma Rosa
Deputada de UCD pola provincia de Pontevedra na I lexislatura, ata o 9 de setembro de
1983, en que pasou a formar parte do Grupo Parlamentario Independente, e deputada de
Coalición Popular pola mesma circunscrición na II lexislatura, ata o 8 de setembro de 1987,
en que pasou a formar parte do grupo de Coalición Galega.
Naceu en Ourense o 21 de setembro de 1931 e finou en Vigo
o 14 de xaneiro de 2014. Estudiou o bacharelato en Vigo,
onde desenvolveu a súa actividade empresarial como copropietaria dunha empresa de material eléctrico.
Comezou a súa carreira política como concelleira polo ‘terzo
familiar’ no ano 1971 en Vigo. Tras a dimisión de Joaquín
García Picher, no ano 1978, foi elixida alcaldesa polos outros
concelleiros, converténdose na primeira muller que rexería unha
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cidade galega. No ano 1979, ingresou na Unión de Centro Democrático e, tras a súa
disolución, entrou en Alianza Popular, que deixaría en 1987 por Coalición Galega,
abandonando a vida política dous anos despois. Entre os seus cargos públicos, conta o de
vogal no Consello de Administración da Radiotelevisión de Galicia.
No seu percorrido no Parlamento, na I lexislatura, foi presidenta da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e vogal nas comisións de
Educación e Cultura, de Pesca e Marisqueo e de Peticións, e membro suplente na
Deputación Permanente e secretaria da Comisión non permanente sobre a CEE;
na II lexislatura, foi vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos, de Educación e Cultura, de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo, de Control da Compañía de RTVG, de Peticións e da Comisión non permanente
sobre o Estatuto.

González Dopeso, José
Deputado de Alianza Popular pola provincia da Coruña na I lexislatura.
Naceu no Carballiño (Ourense) o 28 de maio de 1916 e
faleceu na Coruña o 11 de decembro de 1989. Licenciouse en
Dereito pola Universidade de Valladolid. Exerceu de avogado
e foi letrado da Organización Sindical na Coruña, ademais de
asesor de diversas empresas. Foi vicedecano do Colexio de
Avogados da cidade herculina.
Comezou a súa actividade política como concelleiro da Coruña
dende 1952 ata 1958. Repetiu no cargo, xa na democracia,
con Alianza Popular. En 1982, foi designado conselleiro de Xustiza e Interior, pero dimitiu pouco tempo despois, desconforme
co feito de que a capitalidade fose parar a Santiago. Ao cabo, abandonou Alianza
Popular en 1987 e presentouse como candidato á Alcaldía da Coruña polo partido Unión
Coruñesa.
No Parlamento foi vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior, do Regulamento e da Comisión non permanente para a fixación da sede das
institucións autonómicas.
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González Laso, Natividad
Deputada do PSdeG pola provincia da Coruña na VI lexislatura.
Naceu en Xinzo de Limia (Ourense) o 24 de decembro de
1953. Licenciada en Historia pola Universidade de Santiago
de Compostela, máster en Desenvolvemento Territorial, pola
Universidade Autónoma de Madrid e posgrao en Planificación
e Desenvolvemento Local pola Universidade de a Coruña.
Traballou como coordinadora técnico-didáctica de programas
de inserción e emprego no Centro de Formación en Novas
Tecnologías de Ferrol. Dirixiu escolas obradoiro, desenvolvendo
programas de emprego para xente moza durante doce anos, e
foi xerente do Grupo de Desenvolvemento Rural Costa Noroeste
nos concellos da comarca de Ferrol e Ortegal.
A súa carreira política desenvolveuse no PSdeG-PSOE, onde milita dende 1989, chegando
a formar parte das executivas locais de Narón e Ferrol, da Executiva Comarcal de Ferrolterra,
da Executiva Nacional Galega, do Comité Nacional Galego e da Executiva Provincial da
Coruña.
En 2005 incorporouse ao gabinete da Consellería de Sanidade e en 2008 o Consello
da Xunta nomeouna comisionada para a Seguridade Vial de Galicia, dependente da
Consellería de Política Territorial. En 2011 foi concelleira e portavoz do Grupo Municipal
do PSdeG no Concello de Ferrol.
Na súa traxectoria no Parlamento foi secretaria da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo, vogal na Comisión de Relacións co Consello de Contas e vogal titular da
Deputación Permanente.
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González Laxe, Fernando Ignacio
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na II e na III.
Naceu na Coruña o 6 de setembro de 1952. Doutor en Ciencias
Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago de
Compostela. É catedrático de Economía Aplicada na Universidade da Coruña.
A súa militancia política comezou nos anos setenta no Partido
Socialista Galego, ingresa no PSOE en 1977 e con esta formación política sería tenente de alcalde da Coruña dende 1980
ata 1982. Neste último ano foi nomeado polo Goberno de
España como director xeral de Ordenación Pesqueira e
Relacións Pesqueiras Internacionais. Foi membro do equipo
negociador da entrada de españa nas Comunidades Europeas.
En 1985, e tras a moción de censura, accedeu á Presidencia da Xunta, que ocupou entre
1987 e 1990. Durante o seu mandato indroduciu, como obligatorio, o debate sobre a
situación da Autonomía de Galicia e inaugurou, coincidindo con este debate, a actual sede
do Parlamento de Galicia
Foi designado senador no ano 1986 en representación da Comunidade Autónoma e
permaneceu na Cámara Alta ata o 2000. O Goberno de España, en 2009, nomeouno
presidente do organismo público Portos do Estado, posto que ocupou ata 2012.
É conselleiro nato do Consello Consultivo de Galicia.
No Parlamento de Galicia, ademais de comparecer para informar durante o tempo en que
foi presidente da Xunta, ocupou diversos cargos. Na II lexislatura foi vogal das comisións de
Economía, Facenda e Orzamentos, de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, de
Pesca e Marisqueo, e do Regulamento, ademais de membro da Deputación Permanente; e
na III lexislatura continuou na Deputación Permanente e foi vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos e mais da de Relacións co Consello de Contas e na Comisión
non permanente de investigación sobre o naufraxio na Coruña do petroleiro Aegean Sea.
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González Loroño, Beatriz
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VI lexislatura.
Naceu en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) o 25 de xaneiro
de 1966. Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago
de Compostela, é funcionaria do corpo superior da Xunta de
Galicia dende o ano 1993.
A súa carreira política comezou co ingreso no PP de Vilagarcía
de Arousa en 1984 e, dende aquela, ocupou diversos postos
nas xuntas locais e provinciais deste partido. No ano 1987 foi
elixida concelleira, desempeñando a delegación de xuventude
do concello e responsabilidades na Fundación Fexdega (Feira
de Exposicións de Galicia), primeiro no comité executivo e logo
no seu padroado. Tamén desempeñou os cargos de xefa do
Servizo de Contratación e Obras da Consellería de Traballo e Servizos Sociais en 1993,
directora técnica do Instituto Galego da Vivenda e Solo dende 1994 ata 1996 e xefa do
Servizo de Xestión do Sergas dende 1996 ata 2009, antes de recalar na Fundación Cidade
da Cultura de Galicia, primeiro como directora económica e logo como xerente, entre
2010 e 2016. Na actualidade desempeña o posto de subdirectora xeral de Promoción
do Patrimonio Cultural.
No seu percorrido no Parlamento foi presidenta da Comisión contra o narcotráfico,
vicepresidenta da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e vogal
das comisións de Pesca e Marisqueo e do Regulamento.
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González Mariñas, Pablo
Deputado da UCD pola provincia da Coruña na I lexislatura ata o 8 de outubro de 1982, en
que pasou a formar parte do Grupo Mixto. Logo promocionou, con outros compañeiros, Coalición Galega, sendo deputado dela dende o 9 de setembro de 1983 ata o 19 de setembro
de 1986 (II lexislatura), en que pasou a formar parte do Grupo Mixto. Tamén foi deputado do
BNG pola provincia da Coruña na VII lexislatura, dende o 13 de setembro de 2005.
Naceu na Coruña o 26 de xuño de 1944. Licenciouse en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e obtivo o doutoramento na Universidade Autónoma de Madrid.
Ingresou no corpo superior de administradores civís do Estado
e boa parte da súa carreira dedicouse á docencia universitaria. Tamén presidiu o Instituto Galego de Estudos Autonómicos (IGEA) e coordinou a sección xurídica do Consello da
Cultura.
A súa carreira política comezou en 1976 no Partido Galego
Independente, que logo se integrou na UCD, converténdose
no secretario provincial da Coruña e un dos representantes
desta formación política na comisión do Anteproxecto do Estatuto de autonomía de Galicia, polo cal recibiu no ano 2017 a Medalla do Parlamento de Galicia. Coa disolución
da UCD, ingresou en Coalición Galega, sendo o seu vicepresidente e responsable da
secretaría de Organización, que abandonou en 1987 para fundar o Partido Nacionalista Galego, do cal foi secretario xeral.
Conselleiro da Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia dende 1987
ata 1990.
Na I lexislatura, foi o primeiro secretario que tivo a Mesa do Parlamento; ademáis de
membro das comisións de Peticións; Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Economía, Facenda e Orzamentos; do Regulamento e doutras de carácter non
permanente, como a das sedes ou a da parcelaria. Na II lexislatura foi membro da Deputación Permanente; secretario da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior; e vogal das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo e do Regulamento.
No ano 2005 volve ao Parlamento como deputado autonómico elixido polo BNG, formación na cal se integrara o PNG e, nesta VII lexislatura, formou parte como vogal da
Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

161

-G-

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

González Martín, Gerardo
Deputado da UCD pola provincia de Pontevedra na I lexislatura, ata o
10 de setembro de 1982, en que pasou a formar parte do Grupo Mixto, no cal permaneceu
ata o 9 de setembro de 1983, cando entrou no Grupo Parlamentario Independente.
Naceu en Ávila o 1 de setembro de 1942. Graduouse na
Escola Oficial de Periodismo de Madrid e máis tarde obtería
o graduado social na Universidade de Santiago de Compostela. Ademais de dirixir a Televisión de Galicia no ano 1987,
ocupou entre outros os cargos de xefe de sección no Faro de
Vigo, director rexional dos circuítos de Galicia (dúas veces) e
Castela-León, de Radio Popular-COPE, e levou a dirección de
Programación e Emisións da mesma cadea. Foi director de
Televigo, ao tempo que colaborador en prensa.
No ámbito da política, foi secretario provincial da UCD en
Pontevedra e delegado do Ministerio de Cultura nesa provincia
dende 1979 ata 1981. Posteriormente, traballaría para o PP, exercendo como asesor no
Concello de Vigo e como xefe de prensa a nivel autonómico no ano 1996.
No seu percorrido no Parlamento, durante a I lexislatura, pertenceu ás comisións de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo, de Pesca e Marisqueo, do Regulamento, do Estatuto dos
Deputados e de Peticións, ademais de ser titular na Deputación Permanente.
Publicou 16 libros viguistas.
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González Méndez, María Amparo
Deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense na VII lexislatura.
Naceu en Ourense o 14 de novembro de 1973. Licenciouse
en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de
Compostela. Desempeñou os cargos de directora de Formación e Emprego da Confederación Empresarial de Ourense e
o de secretaria xeral da Federación Galega de Asociacións de
Instaladores Eléctricos e de Telecomunicacións.
Vencellada ao Partido Popular, en 2009 foi designada directora
da Funga (Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas
Adultas) e en 2012 pasou a exercer como directora xeral de
Promoción de Emprego, brevemente, xa que o mesmo ano
pasa a ser titular da Dirección Xeral de Familia e Inclusión,
cargo no que estivo ata outubro de 2015. Tra as eleccións
autonómicas de 2016, foi nomeada directora xeral de Familia,
Infancia e Dinamización Demográfica.
Na súa traxectoria no Parlamento foi vicepresidenta da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, vogal da Comisión de Educación e Cultura e membro suplente
da Deputación Permanente.

González Montemuíño, María de la Encarnación
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na VIII lexislatura, dende o 14 de
xuño do 2011, en substitución de Manuel Santos Ruiz Rivas.
Naceu na Pobra do Caramiñal (A Coruña) o 5 de maio de
1964. Obtivo a diplomatura en Relacións Laborais na Universidade de Santiago de Compostela.
Militante do Partido Popular da Pobra do Caramiñal dende
o 2003, ano que exerceu como concelleira de Educación e
Muller e, posteriormente, como responsable do departamento
de Cultura e Turismo.
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No seu percorrido na Cámara autonómica foi vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, de Sanidade, Política Social e Emprego, de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes e de Pesca e Marisqueo.

González Príncipe, Carlos Alberto
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra na III lexislatura,
causou baixa o 17 de xullo de 1991.
Naceu en Vigo o 27 de maio de 1956. Licenciouse en
Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela e logo optou pola especialidade de Pediatría, que exerce
na súa cidade natal. Tamén foi profesor asociado na Escola
de Enfermaría de Vigo. É membro do Padroado da Fundación
Laxeiro, membro de Amnistía Internacional e colaborador de
Manos Unidas.
Nos seus inicios na política, nos anos setenta, pertenceu á Liga
Comunista Revolucionaria e máis tarde afiliaríase á UXT e ao
PSdeG-PSOE. Con este partido foi concelleiro en Vigo dende
1982, tenente de alcalde dende 1983 ata 1991 e alcalde
dende 1991 ata 1995; continuou como voceiro dende 1995 ata 1999 e de novo como
tenente de alcalde dende 1999 ata 2003. Entre 1996 e 2004 foi senador en Madrid.
Chegou a ser membro do Comité Federal do PSOE, pero cesou na súa militancia en 2015,
fundando en 2016 a Asociación en Defensa de Vigo.
Na súa traxectoria no Parlamento foi vogal nas comisións de Sanidade, Política Social
e Emprego e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, ademais de membro titular da
Deputación Permanente.
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González Sánchez, Elena Cruz
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na IX lexislatura,
dende o 26 de xaneiro de 2016, en substitución de Pilar Milagros Rojo Noguera.
Naceu en Bóveda (Lugo) o 15 de abril de 1953. Posúe o título
de técnica en prevención de riscos da Universidade de Vigo e
o posgraduado en Dirección de Recursos Humanos. Comezou
na Escola de Pais e Nais no Colexio Amor de Dios.
A súa entrada na política chegou despois de moitos anos
vencellada aos movementos sociais de Vigo, unha andaina que
comezou na Asociación de Nais e Pais do Colexio do Rocío e
logo na Asociación Veciñal Camiño Vello de Coia, que presidiu
dende 1991 ata 2003. De aí, pasou a presidir a Federación
de Asociacións de Veciños de Vigo, entre os anos 2004 e
2011, ademais de ocupar a presidencia da Confederación
Galega Veciñal e a vicepresidencia da Confederación Estatal de Asociacións Veciñais de
España, dende 2007 ata 2011. Entrou como concelleira do Partido Popular na Corporación Municipal de Vigo en 2015.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal da Comisión de Sanidade, Política Social e
Emprego.

González Santín, Juan Carlos
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo na IX lexislatura.
Naceu en Lugo o 24 de xuño de 1967. É licenciado en
Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de
Santiago de Compostela. Ingresou por oposición no corpo
superior de interventores e auditores da Seguridade Social e
chegou a ser responsable da Tesouraría Xeral da Seguridade
Social e do Instituto Nacional da Seguridade Social na
provincia de Lugo.
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Entrou en política como secretario de Organización da Agrupación Municipal de Lugo e
no ano 2012 pasou a converterse no secretario de Organización do PSdeG na provincia
de Lugo, e no secretario xeral só un ano despois, cargo que abandonaría en outubro de
2015. Foi elixido concelleiro da Corporación Municipal de Lugo nas eleccións de do
2015, do que posteriormente dimitiría, apartándose da política.
Na súa traxectoria no Parlamento de Galicia foi portavoz nas comisións de Economía,
Facenda e Orzamentos e de Relacións co Consello de Contas, ademais de membro suplente
da Deputación Permanente.

González Solla, Salvador
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VI lexislatura,
dende o 9 de outubro do 2003, en substitución de María Pilar Ramallo Vázquez,
ata o 13 de maio do 2004, en que causa baixa
Naceu en Ponteareas (Pontevedra) o 1 de xullo de 1961.
Licenciouse en Enxeñaría Agrónoma na Escola Técnica
Superior da Universidade Politécnica de Valencia e exerceu
como xerente da Fundación para o Desenvolvemento da
Comarca da Paradanta.
A súa vida política comezou en 1999 no Partido Popular,
converténdose nese ano en concelleiro e voceiro do seu grupo
en Ponteareas, e logo asumiría a presidencia local e integraríase na Xunta Directiva Provincial. No ano 2004, tras unha
moción de censura, asume o cargo de alcalde de Ponteareas,
conservando o bastón de mando logo das eleccións de 2007
e de 2011. Non conseguiu revalidar o cargo en 2015 e continuou de concelleiro. Dende
2009 ata 2011 exerceu como deputado provincial.
No seu breve paso pola Cámara autonómica participou nas actividades do Grupo
Parlamentario Popular.
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González Vázquez, José
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral de Ourense na X lexislatura.

Naceu en Ribadavia en 1970. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Membro do corpo superior de inspectores de Facenda do Estado. Ocupou diferentes postos na Axencia Española de Administración Tributaria. Na actualidade, ocupa a xefatura
do equipo de inspección da delegación da AEAT en Vigo.
Especializado en inspección financeira e tributaria e aduanas e
impostos especiais, IVE, comercio exterior e contabilización de
impostos. Foi profesor asociado do departamento de Dereito
Financeiro, docente no curso de especialista en Dereito Tributario
e no máster de Comercio Exterior, na Universidade de Vigo,
ademais de profesor de Dereito Financeiro e de diferentes
cursos de fiscalidade na Escola de Negocios de Caixanova.
Membro da candidatura do PPdeG nas eleccións autonómicas de 2016.
Na X lexislatura no Parlamento de Galicia é voceiro do Grupo Parlamentario Popular na
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.

Guerra Fernández, Javier Jorge
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na IX lexislatura.
Naceu en Vigo o 12 de xullo de 1964. Licenciouse en
Ciencias Económicas e Empresariais na Universidade de
Santiago de Compostela. Tras traballar para exitosas marcas
do sector téxtil, iniciou unha exitosa andaina como empresario.
No ámbito político, foi presidente de Novas Xeracións de
Pontevedra e de Galicia. No ano 2003, presentouse ás eleccións municipais co Partido Popular, saíndo elixido concelleiro
de Vigo, e asumiu a finais dese mesmo ano as competencias
de economía e facenda. Renovou a acta de edil en 2007,
entra no Congreso en 2008 como deputado por Pontevedra
e renuncia un ano despois, cando o nomearon conselleiro de
Economía e Industria, cargo que desempeñou ata 2012.
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No Parlamento de Galicia, durante a VIII lexislatura, compareceu para dar conta das
súas xestións como conselleiro e na IX lexislatura foi presidente da Comisión de Pesca e
Marisqueo, ademais de vogal da Deputación Permanente.

Guerreiro Carreiras, Anxo
Deputado do Partido Comunista de Galicia pola provincia da Coruña na I lexislatura,
integrouse no Grupo Mixto, e na V lexislatura, de Esquerda de Galicia pola provincia da
Coruña, pasando ao Grupo Mixto.
Naceu en Xermade (Lugo) o 28 de agosto de 1945 e finou na
Coruña o 18 de xullo de 2013. Realizou estudos de Química
na Universidade de Santiago de Composta e centrou a súa
carreira na política.
Integrouse na Xunta Democrática como representante comunista,
e isto permitiulle xogar un importante papel no tempo da transición, participando na redacción do Estatuto dos Dezaseis e do
texto definitivo aprobado en 1981. Foi secretario xeral do PCG
entre 1979 e 1983 e logo coordinador xeral de Esquerda
Unida en Galicia, ata o ano 1997, en que se separou para
fundar Esquerda de Galicia e concorrer con outras formacións
afíns ás eleccións ao Parlamento autonómico. No 2001 non renovou o escano, pero
continuou analizando a vida política do país nas súas colaboracións en medios de
comunicación.
Na súa traxectoria no Parlamento, na I lexislatura, foi voceiro do Grupo Mixto e vogal
das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, de
Educación e Cultura, de Sanidade, Política Social e Emprego, de Pesca e Marisqueo, do
Regulamento e de Peticións e mais da Comisión non permanente para a fixación da sede
das institucións autonómicas e da Comisión Mixta sobre o Proxecto de lei de concentración
parcelaria.
Na V lexislatura, foi voceiro do Grupo Mixto e formou parte como vogal das comisións
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, de Economía, Facenda e Orzamentos, de Sanidade, Política Social e Emprego, de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo,
do Estatuto dos Deputados, de Control da Compañía da RTVG e mais da Comisión non
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permanente non lexislativa de asuntos europeos e das comisións non permanentes de
igualdade dos dereitos das mulleres, de estudo sobre a situación da emigración, de estudo
da encefalopatía esponxiforme bovina, de estudo sobre seguridade viaria e de Bemposta.
Recibiu a Medalla do Parlamento de Galicia no ano 2017 (a título póstumo) pola súa
participación na redacción do Estatuto dos 16.

Gutiérrez Fernández, Eduardo
Deputado do BNG pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas, na V e na VI.
Naceu en Ribadeo (Lugo) o 3 de febreiro de 1948. Estudou
Maxisterio e foi profesor na Escola de Capacitación Agraria
da súa localidade natal. O 30 de maio de 2016 o Pleno da
Corporación Municipal de Ribadeo concedeulle o título de
cronista oficial deste concello.
A súa traxectoria na política comezou no Partido Socialista
Galego, posteriormente integrado no BNG. Con esta formación saíu elixido concelleiro de Ribadeo, entre 1983 e 1987, e
logo alcalde, dende 1987 ata 1995. Tamén foi representante
na Deputación Provincial dende 1995 ata 1997. Dentro do
BNG, foi secretario de Formación e membro do Consello
Nacional, pero abandonouno en 2005 para entrar no PSdeG,
co cal se presentou como candidato nas eleccións municipais de Ribadeo en 2011.
No Parlamento, na V lexislatura, foi vogal das comisións de Educación e Cultura, de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e de Control da Compañía de Radiotelevisión de Galicia, e, na VI lexislatura, foi portavoz da Comisión de Educación e Cultura e
membro da de Control da Corporación de Radiotelevisión de Galicia.

169

-G-

H

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Hernández Cochón, José María
Deputado de Coalición Popular pola provincia da Coruña na II lexislatura e do Partido Popular
na III lexislatura, causou baixa o 16 de xuño de 1991, e foi deputado polo mesmo partido e
circunscrición na V lexislatura.
Naceu en Pontevedra o 15 de xaneiro de 1938. Licenciouse
en Medicina pola Universidade de Santiago. Especialista
en Medicina Preventiva, Microbioloxía e Análises Clínicas.
Ingresou no corpo médico de Sanidade Nacional, traballou en
distintas localidades galegas e chegou a ocupar as xefaturas
provinciais de Pontevedra e da Coruña. Tamén exerceu a
docencia como profesor universitario en Compostela.
Vencellado a Alianza Popular e logo ao Partido Popular,
pertenceu á Executiva Galega deste partido. Nos comezos,
foi o seu perfil técnico o que o levou a ocupar, entre 1982
e 1983, o cargo de conselleiro de Sanidade, que volvería
asumir de 1986 a 1987 e entre 1996 e 2004. Tamén foi deputado no Congreso de
Madrid no ano 1996 e senador entre 1989 e 1996.
No Parlamento, ademais de comparecer para informar das súas xestións como conselleiro,
durante a II lexislatura foi vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, de
Sanidade, Política Social e Emprego e suplente na Deputación Permanente. Na III lexislatura
formou parte como vogal nas comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos, de Sanidade, Política Social e Emprego e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. Así mesmo, presidiu a Comisión non Permanente para o Estudo
das Repercusións Socioeconómicas e Sanitarias do Narcotráfico en Galicia.
Está en posesión das seguintes condecoracións:
- Encomenda con placa da Orde Civil de Sanidade.
- Gran Cruz ao Mérito Civil.
- Comendador da Orde do Infante Don Henrique (Portugal).
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Hernández Fernández de Rojas, Agustín
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VIII lexislatura,
causou baixa o 21 de abril de 2009, e deputado na IX lexislatura, ata o
9 de xullo do 2014, en que novamente causou baixa.
Naceu en Madrid o 31 de marzo de 1961. Licenciouse en
Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos pola Universidade Politécnica de Madrid, carreira que exerceu en empresas privadas
antes de acceder ao posto de funcionario na Xunta de Galicia.
Vencellado politicamente ao Partido Popular. É vicesecretario
xeral de Administración Municipal desta formación política.
Con anterioridade, foi director de Infraestruturas da Deputación de Pontevedra e director xeral de Obras Públicas da Xunta
dende 1998 ata 2005. Tras as eleccións autonómicas de
2009, foi nomeado conselleiro de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas, cargo no que repetiu, despois dos comicios de
2012, e que deixou en xuño de 2014 para ser alcalde de Santiago de Compostela ata as
eleccións municipais de 2015, nas que saíu concelleiro da Corporación e continuou como
deputado provincial e líder do Grupo Popular en Santiago.
No seu percorrido no Parlamento compareceu para informar da xestión da súa
consellaría. Na VIII lexislatura foi vogal suplente da Deputación Permanente e vogal nas
comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e de Pesca e
Marisqueo. Na IX lexislatura formou parte como vogal nas comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e de Relacións co Consello de Contas.
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Iglesias Cacicedo, Benito
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Pontevedra na I lexislatura.
Naceu en Vigo o 15 de abril de 1923 e finou nesta mesma
cidade en 1997. Mestre industrial mecánico, diplomouse en
Capacitación Social. Foi xefe da Sección de Montaxes en
Citroën Hispania de Vigo, director da Escola de Formación
Profesional da mesma empresa e asesor técnico industrial.
Comezou a militar en Alianza Popular en 1981 e estivo afiliado
ao Sindicato Independente de Citroën.
Na súa etapa como parlamentario foi vogal da Comisión de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Iglesias Corral, Manuel
Deputado de UCD pola provincia da Coruña, na I lexislatura, pasou ao Grupo Mixto como
independente o 9 de setembro de 1983, e foi deputado do Partido Popular pola mesma
provincia, na II lexislatura, na que causou baixa o 8 de setembro de 1989.
Naceu na Coruña o 1 de xaneiro de 1901 e finou nesta mesma cidade o 8 de setembro de 1989. Licenciouse en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e exerceu
como avogado na Coruña. Foi decano do Colexio de
Avogados da Coruña, dende 1963 ata 1987, e avogado da
Cámara de Comercio. Ocupou relevantes postos no consello
de administración de diferentes empresas.
Na súa vida política, saíu elixido concelleiro na Corporación
Municipal da Coruña no ano 1931 pola Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA). Ao ano seguinte pasou a
ser alcalde deste concello ata 1933, cando acadou a acta de
deputado nas Cortes. Durante a II República ocupou os cargos de fiscal xeral da República
Española e de fiscal xefe do Tribunal Supremo e do Tribunal de Garantías Constitucionais.
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Nas primeiras eleccións democráticas saíu elixido senador pola Candidatura Democrática
Galega e máis tarde integrouse na UCD, posto que conseguiu revalidar nas seguintes
eleccións con este mesmo partido. Cando a UCD desapareceu, pasou a formar parte
de Alianza Popular. Foi vogal da comisión que redactou o Anteproxecto do Estatuto de
autonomía de Galicia.
No seu percorrido no Parlamento, na I lexislatura foi vogal das comisións de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes, de Pesca e Marisqueo, da Deputación Permanente e da
Comisión Mixta sobre o Proxecto de Lei de concentración parcelaria.
Na II lexislatura foi vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior e da Comisión non Permanente de Dereito Civil.

Iglesias Ferreira, María Fátima
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VIII lexislatura, a partir
do 13 de setembro de 2011, en substitución de Ignacio Javier López-Chaves Castro.
Naceu na Guarda (Pontevedra) o 22 de agosto de 1971.
Licenciada en Pedagoxía pola Universidade de Santiago de
Compostela e máster como técnico de emprego pola Universidade de Vigo. Dedicouse profesionalmente a orientación
laboral, docencia e coordinación de proxectos de emprego.
Milita no Partido Popular dende 2007, ano no que saíu elixida
concelleira na Corporación Municipal da Guarda. Nos comicios locais de 2011 encabezou a lista deste partido á Alcaldía
do Concello da Guarda, aínda que non resultou elixida. No
2015 abandonou o Partido Popular e nese mismo ano volveu
acadar acta de concelleira no Consistorio da Guarda tras as
eleccións municipais, con outra formación política.
Na súa etapa como parlamentaria foi vicepresidenta da Comisión de Pesca e Marisqueo
e vogal das comisións da TVG e de Proxectos Europeos.
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Iglesias Rivera, Juan Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na I lexislatura,
causou baixa o 27 de xaneiro de 1983.
Naceu en Ourense o 21 de abril de 1939. Licenciouse e
doutorouse en Dereito pola Universidade Complutense de
Madrid e exerceu como avogado laboralista. Foi funcionario
do Ministerio de Traballo en Ourense e letrado na Delegación Provincial de Ourense da Consellería de Xustiza, Interior e
Relacións Laborais.
Comezou a súa vida política en 1977, sendo un dos fundadores
do Partido Socialista Popular en Ourense e secretario provincial nesta provincia. Tras a fusión co PSOE, seguiu ocupando o
cargo de secretario provincial. Nas eleccións locais de 1979
saíu elixido concelleiro da Corporación Municipal de Ourense
e ocupou o posto de tenente de alcalde. Foi director xeral na Consellería de Traballo
durante a etapa da Xunta preautonómica e, dende 1982 ata 1996, ocupou o cargo de
gobernador civil de Lugo.
No seu percorrido no Parlamento foi presidente da Comisión de Sanidade, Política Social
e Emprego, vogal da Comisión de Agricultura, Gandaría e Montes e vicepresidente da
Comisión non permanente para a fixación das sedes das institucións autonómicas.

Iglesias Sueiro, Carmen
Deputada de AGE pola provincia de Ourense na IX lexislatura, a partir
do 16 de decembro de 2013, en substitución de David Fernández Calviño.
Incorporouse ao Grupo Mixto o 4 de febreiro de 2014.
Naceu en Ourense o 12 de febreiro de 1952. Diplomouse en
Maxisterio e, posteriormente, traballou como docente.
Comezou a súa vida política militando no Partido Comunista
Galego e, máis adiante, en Esquerda Unida, que se uniu a
outras formacións políticas creando a coalición AGE para as
eleccións autonómicas de 2012. Por discrepancias con esta
agrupación abandonouna e pasou ao Grupo Mixto.
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Na súa etapa como parlamentaria foi vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos, de Economía, Facenda e Orzamentos, de Educación e Cultura, de Sanidade,
Política Social e Emprego, de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes e de Pesca e Marisqueo.

Íñiguez Martínez, Jaime
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo na IX lexislatura.
Naceu en Sarria (Lugo) o 10 de xaneiro de 1958. Licenciouse
en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela e
exerce como médico de familia en Sarria dende 1990.
Vencellado ao Partido Popular, forma parte da Executiva
Local en Sarria. Nas eleccións municipais de 2011 saíu elixido
concelleiro da Corporación Municipal de Sarria, cargo que
ocupou ata 2015.
Na súa etapa como parlamentario foi vogal da Comisión de
Sanidade, Política Social e Emprego.
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Iribarren Fernández-Rogina, Tomás
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas,
na III e na IV; nesta última causou baixa o 2 de outubro de 1996.
Naceu en Pontevedra o 15 de setembro de 1955. Licenciado
en Dereito pola Universidade de Deusto. Avogado. Funcionario
do Corpo Superior da Administración.
Foi elixido concelleiro do Concello de Pontevedra en 1983,
1987, 1991 e 1995 e foi nomeado tenente de alcalde e
voceiro por esta formación política dende 1991 ata 1996.
Ocupou o cargo de presidente da Autoridade Portuaria de
Marín e Ría de Pontevedra dende 1996 ata 2003, presidiu a
Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración
e Políticas Públicas (FIIAPP) e foi director xeral de Madrid
Plataforma Logística. Na actualidade exerce a actividade
privada.
Na súa etapa como parlamentario, durante a III lexislatura, foi secretario da Mesa do
Parlamento, secretario das comisións de Peticións e do Regulamento e vocal da Comisión
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Na IV lexislatura foi secretario
da Mesa do Parlamento, ocupou o cargo de secretario das comisións de Peticións e do
Regulamento e formou parte como vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior.
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Janza Muñiz, Paula
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VI lexislatura,
a partir do 18 de xuño de 2002, substituíndo a María Martín Alonso.
Naceu no Grove (Pontevedra) o 12 de maio de 1975.
Licenciouse en Dereito.
Militante do Partido Popular, ocupou os cargos de presidenta
local de Novas Xeracións, presidenta local do Partido Popular
do Grove, membro do comité provincial de Novas Xeracións
de Pontevedra, vicesecretaria xeral de Organización de Novas
Xeracións de Galicia, membro do Comité Executivo Rexional
do Partido Popular de Galicia, secretaria de Muller no
Comité Provincial deste partido en Pontevedra e secretaria de
Igualdade no Comité Nacional de Novas Xeracións.Nas
eleccións locais de 1999 saíu elexida concelleira na
Corporación Municipal do Grove, co cargo de tenente de alcalde.
No seu percorrido polo Parlamento foi vogal de varias comisións, presidenta da Comisión
non Permanente para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres e ponente da Lei 7/2004,
do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, a primeira lei galega de
igualdade.

Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Deputado do BNG pola provincia da Coruña na IX lexislatura.
Naceu en Ferrol (A Coruña) o 31 de agosto de 1961.
Licenciouse en Xeografía e Historia pola Universidade de
Santiago de Compostela.
Comezou a súa vida política en 1978, cando se afiliou á
organización Estudantes Revolucionarios Galegos (Erga), onde
ocupou o posto de secretario nacional. Tamén foi un dos
fundadores dos Comités Abertos de Facultade (CAF) e militou
na Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG) ata 1982,
ano no que se constitúe o BNG, sendo un dos seus fundadores
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e, en distintas etapas, membro da dirección. Nesta formación política, entre outros cargos, foi secretario técnico, dende 1999 ata 2003, e coordinador executivo, dende ese
último ano ata 2009. Foi elixido senador de designación polo Parlamento de Galicia en
2005, cargo no que estivo ata 2008, cando encabezou a lista do BNG pola provincia da
Coruña nas eleccións xerais, acadando a acta de deputado no Congreso, que volveu repetir nos comicios de 2011. Durante a súa estadía no Congreso foi o voceiro do BNG nesta
Cámara. Nas eleccións autonómicas de 2012 foi candidato á Presidencia da Xunta polo
BNG. Actualmente preside a fundación Galiza Sempre.
Na súa etapa como parlamentario foi voceiro do Grupo Parlamentario do BNG e vogal
das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos e de Ordenación Territorial, Obras
Publicas, Medio Ambiente e Servizos.

Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas,
na V e na VI, causou baixa nesta última o 14 de xuño de 2003.
Naceu en Ferrol (A Coruña) o 2 de xuño de 1958. Licenciouse
en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de
Compostela. É economista e traballou como auditor de contas.
Militou en Alianza Popular dende 1977 e, posteriormente,
no Partido Popular, partido do que foi presidente do Comité
Local de Ferrol. Nos comicios locais de 2003 saíu elixido
alcalde da Corporación Municipal de Ferrol, cargo que ocupou
ata o 2007. Ao ano seguinte presentouse ás eleccións xerais
como senador pola provincia da Coruña e resultou elixido. Nos
seguintes comicios xerais volveu ser senador pola mesma
provincia e, en 2015, concorreu ás eleccións ao Congreso e
acadou a acta de deputado.
No seu percorrido no Parlamento, durante a V lexislatura, foi vogal das comisións de
Economía, Facenda e Orzamentos, de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, de Pesca
e Marisqueo e de Relacións co Consello de Contas. Na VI lexislatura ocupou o cargo de
presidente da Comisión de Relacións co Consello de Contas e formou parte como vogal
das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos e de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo.
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Labarta Fernández, Uxío Santiago
Deputado do Grupo Socialista (PSdeG) pola provincia de Pontevedra na IV lexislatura.
Naceu en Santiago de Compostela o 28 de setembro de
1949. Licenciouse e doutorouse en Bioloxía pola Universidade
de Santiago de Compostela. É profesor de investigación do
CSIC no Instituto de Investigacións Mariñas (IIM) en Vigo e foi
o seu secretario dende 1979 ata 1983 e director de 1990 a
1994. Foi director do gabinete de estudos da Presidencia do
CSIC, dende 1983 ata 1986, e asesor da Presidencia, dende
1986 ata 1988. Foi xestor do Plan especial I+D de acuicultura e secretario do Programa nacional de recursos mariños
e acuicultura da Comisión Interministerial de Ciencia e Tecnoloxía dende 1986 ata 1990. Fundou e presidiu a Asociación
de Biólogos de Galicia (1976) e pertenceu ao Consello da
Cultura Galega (1991-1993). Dende 2006 ata 2012 foi Coordinador Institucional do
CSIC en Galicia.
Autor de máis de 200 traballos de investigación, de organización e xestión da I+D e mais
de libros sobre o mar de Galicia.
Na súa vida política foi membro de Esquerda Galega e encabezou como independente a
lista do PSdeG pola provincia de Pontevedra nas eleccións autonómicas de 1993.
No Parlamento foi vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo.
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Lage Lage, José
Deputado de UCD pola provincia de Pontevedra na I lexislatura, pasou a formar parte de
Coalición Galega o 9 de setembro de 1983 e do Partido Popular pola mesma provincia
en dúas lexislaturas, na III e na IV.
Naceu en Maceda (Ourense) o 18 de xuño de 1938 e finou o
9 de decembro de 2007. Licenciouse en Ciencias Económicas
pola Universidade de Barcelona, onde impartiu docencia. Foi
funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de
Galicia e do Goberno Civil de Ourense. Ocupou o cargo de
presidente do Consello de Administración da Caixa de Aforros
Provincial de Ourense e de secretario na Confederación Empresarial de Ourense dende 1977 ata 1981.
A súa carreira política comezou sendo concelleiro da Corporación Municipal de Maceda en 1974; ao pouco tempo pasou
ao Concello de Ourense, onde foi edil con responsabilidade
en tráfico ata 1979. Comezou a militar en UCD no ano 1978 e, cando este partido se
disolveu, pasou á Coalición Galega e, posteriormente, ao Partido Popular, onde formou
parte do Comité Executivo Provincial en Ourense. Ocupou o cargo de delegado provincial
das consellarías de Xustiza, Interior e Relacións Laborais e de Asuntos Sociais, Emprego e
Relacións Laborais en Ourense.
Na súa traxectoria no Parlamento, durante a I lexislatura, foi portavoz suplente de Coalición Galega, secretario da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, presidente da
Comisión de Industria, Enerxía Comercio e Turismo, vogal das comisións do Regulamento
e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, e formou parte tamén da Comisión
Mixta sobre o Proxecto de Lei de concentración parcelaria e da Comisión non permanente
de reforma do Estatuto de autonomía.
Na III lexislatura formou parte como vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos, de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, de Agricultura, Alimentación, Gandaría
e Montes e de Relacións co Consello de Contas e foi membro da Deputación Permanente.
Na IV lexislatura foi vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos, de
Relacións co Consello de Contas, de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e de
Agricultura, Gandaría e Montes e presidente da Comisión non permanente de estudo da
reindustrialización de Galicia.
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Lage Tuñas, José Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en tres lexislaturas, na VI,
a partir do 18 de maio de 2004 en substitución de José Luis Méndez Romeu, na VII e na VIII.
Nado en Outes (23/02/1977). Licenciado en Ciencias
Políticas e Administración Pública pola Universidade de Santiago
de Compostela (USC). Máster en Xestión Pública pola USC.
Posgrado en Dirección de Asuntos Públicos por ICADE - Universidad Pontificia de Comillas.
Master in Banking & Finance and Master in Wealth Management por EF Business School. Posgrao en Responsabilidade
Social Corporativa na Cátedra Inditex-Facultade de Económicas
Universidade da Coruña (UDC).
Técnico superior de investigación social no Idega (Instituto de
Estudos e Desenvolvemento de Galicia) da Universidade de Santiago de Compostela e
profesor de Recursos Humanos no centro ESAF-EF Business School.
Militante das Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) dende 1993, organización da que
foi o secretario xeral dende 1996 ata 2002. Foi presidente do Consello da Xuventude de
Galicia (CXG), dende 2002 ata 2004, e auditor interno do Consello da Xuventude de
España dende ese ano ata o 2006. No congreso extraordinario de 1998 foi elexido
membro da Executiva Nacional galega do PSdeG-PSOE con Emilio Pérez Touriño como
secretario xeral. Pertenceu ao Comité Federal do PSOE dende 2000 ata 2004.
Na súa etapa como parlamentario foi membro das comisións de Control da Compañía de
Radiotelevisión de Galicia, de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos, do Regulamento, de Economía e Orzamentos, de Pesca e Marisqueo e Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Como deputado foi ponente da lei “ómnibus”
1/2010, da transposición da Directiva europea de servizos (Directiva 123/2006/CE),
ponente da Lei 16/2010, de organización e funcionamiento da Administración xeral de
Galicia (Lofaxga) e ponente da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de
comunicación audiovisual de Galicia.

-L-

188

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Lago Peñas, José Manuel
Deputado de En Marea pola provincia da Coruña na X lexislatura.
Naceu en Vigo o 15 de agosto de 1956. Licenciouse en
Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de
Compostela. Dende 2005 ata 2009 ocupou o cargo de
director económico da CRTVG. É profesor na Universidade
da Coruña dende 2013. Foi membro do Consello Asesor do
Igape, do Consello Económico Social de Galicia e do Foro
Económico desta mesma comunidade.
Traballou no gabinete económico do sindicato nacional CCOO
de Galicia, do que foi coordinador. Dende 2013 é membro do
Gabinete Confederal de CCOO.
No Parlamento é membro das comisións de Relacións co
Consello de Contas e de Economía, Facenda e Orzamentos.

Lareo López, Ramón
Deputado de UCD pola provincia de Pontevedra na I lexislatura, pasou ao Grupo Mixto como
independente o 9 de setembro de 1983 e causou baixa o 2 marzo de 1984.
Naceu en Lalín (Pontevedra) o 17 de novembro de 1918 e
finou nesta mesma localidade o 2 de marzo de 1984. Foi
un empresario no sector agrícola e gandeiro e no sector da
construción en Lalín.
No seu percorrido no Parlamento foi presidente da Comisión de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
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Lobeira Domínguez, Bieito
Deputado do BNG pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas, na IV, a partir do 25
de marzo de 1996 en substitución de Guillerme Vázquez Vázquez, na V, VI, VII e VIII.
Naceu en Seixo-Marín (Pontevedra) o 22 de outubro de 1968.
Comezou a súa vida política na asociación de Estudantes
Revolucionarios Galegos (Erga). Máis tarde pertenceu a Galiza
Nova dende a súa fundación ata 1996, sendo o seu secretario
xeral. Tamén formou parte do Sindicato Galego de Traballadores
do Mar (INTG). Militante do BNG, é membro do Consello
Nacional e da Executiva Nacional desta formación.
Na súa etapa como parlamentario foi vogal da Comisión de
Pesca e Marisqueo na IV lexislatura. Ocupou o cargo de secretario da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior na V lexislatura e formou parte como vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo.
Na VI lexislatura foi vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo e secretario da Comisión
de Relacións co Consello de Contas. Na VII lexislatura foi presidente da Comisión de
Educación e Cultura, secretario da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e vogal
da Comisión de Pesca e Marisqueo. Na VIII lexislatura foi vogal da Comisión de Pesca e
Marisqueo e vogal da Deputación Permanente.

López Abella, María Susana
Deputada do Partido Popular pola provincia de Lugo en varias lexislaturas, na VI,
na VII na que causou baixa o 28 de abril de 2009, na VIII, na IX na que causou baixa
o 26 de decembro de 2012 e na X na que causou baixa o 29 de novembro de 2016.
Naceu en Taboada (Lugo) o 14 de maio de 1967. Cursou
estudos de Ciencias Empresariais. Traballou como delegada e
locutora de Radio Faro de Chantada dende 1990 ata 1999 e
é membro do Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia.
Vencellada ao Partido Popular, forma parte do Comité
Executivo Provincial de Lugo desta formación, foi presidenta do
Partido Popular de Chantada, vicesecretaria xeral do PPdeG
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e responsable de servizos sociais; actualmente é membro do Comité Executivo Rexional e
Coordinadora de Igualdade do Partido Popular de Galicia.
Nos comicios locais de 1999 saíu elixida concelleira, coa responsabilidade en cultura e
relacións institucionais, na Corporación Municipal de Chantada, onde estivo ata 2003.
Foi nomeada secretaria xeral de Familia e Benestar no 2009 e asume a Secretaría Xeral de
Igualdade no 2012, cargo no que repetiu despois das eleccións autonómicas de 2016.
No seu percorrido no Parlamento, durante a VI lexislatura, foi vogal da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, secretaria da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e vicepresidenta da Comisión de Relacións co Consello de Contas. Na VII lexislatura foi vogal das comisións de Relacións co Consello de Contas e de Sanidade, Política
Social e Emprego. Na VIII lexislatura formou parte como vogal das comisións Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior, de Sanidade, Política Social e Emprego e do
Regulamento. Na IX lexislatura foi vogal das comisións de Control da Compañía da
Radiotelevisión de Galicia e de Sanidade, Política Social e Emprego. Na X lexislatura
formou parte como vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.

López Besteiro, Manuela
Deputada do Partido Popular pola provincia de Lugo en varias lexislaturas, na III, IV, V, VI e VII.
Naceu en Castroverde (Lugo) o 26 de maio de 1941.
Licenciouse en Pedagoxía pola Universidade de Barcelona e
diplomouse en Psicoloxía pola Escola de Psicoloxía de Madrid.
Exerceu como mestra en centros públicos e privados de Lugo e
de Madrid e foi inspectora xefa de Educación en Lugo.
Militante do Partido Popular, pertenceu ao Comité Provincial
desta formación en Lugo e ao Comité Rexional de Galicia. Foi
delegada da Consellería de Educación en Lugo e conselleira
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de Familia, Promoción de Emprego, Muller e Xuventude dende 1993 ata 2003. Neste
último ano, nas eleccións locais encabezou a lista do Partido Popular ao Concello de
Lugo e saíu elixida concelleira. Dende 2013 é presidenta do Consello de Consumidores e
Usuarios, dependente do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.
Na súa etapa como parlamentaria, durante a III lexislatura, foi vogal das comisións de
Educación e Cultura, de Sanidade, Política Social e Emprego e de Control da Compañía
de Radiotelevisión de Galicia. Nas dúas seguintes lexislaturas, na IV e na V, participou
dando conta da súa actividade como conselleira e nas actividades do pleno desta
Cámara. Na VI lexislatura ocupou o cargo de vicepresidenta da Comisión de Educación e
Cultura e formou parte como vogal das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego
e de Control da Compañía de Radiotelevisión de Galicia. Na VII lexislatura foi vogal das
comisións de Educación e Cultura e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

López Campos, José Carlos
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VIII lexislatura,
causou baixa o 7 de xuño de 2011.
Naceu na Estrada (Pontevedra) o 22 de marzo de 1974.
Cursou Ciencias Empresariais na Universidade de Santiago de
Compostela. Dirixe unha oficina bancaria na Estrada dende
2005.
Militante do Partido Popular, nas eleccións municipais de
2003 saíu elixido concelleiro da Corporación Municipal da
Estrada, coa responsabilidade de tenente de alcalde. Do
2007 ao 2011 foi voceiro do seu grupo na oposición. Nas
eleccións municipais de 2011 volveu encabezar a lista do Partido
Popular e foi elixido alcalde. Revalidou este cargo nos
comicios locais de 2015. Dende o 2011 ao 2015 foi
deputado provincial.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións de Relación co Consello de
Contas e de Economía, Facenda e Orzamentos.
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López Casas, Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense na V lexislatura,
causou baixa o 23 de xaneiro de 2001.
Naceu en Xinzo de Limia (Ourense) o 9 de marzo de 1948.
Diplomouse en Maxisterio e exerceu como profesor en diferentes
centros de Xinzo de Limia e de Pontevedra.
Militante do Partido Popular, saíu elixido concelleiro da
Corporación Municipal de Xinzo de Limia con esta formación
nos comicios municipais de 1979. Tras cumprir esa lexislatura,
volveu repetir como edil dende 1987 ata 1995, coa responsabilidade de tenente de alcalde. En 1999 foi elixido novamente
e causou baixa en 2001, ano no que foi nomeado director
xeral de Desenvolvemento Rural da Consellería de Agricultura. En
2002 pasou a ocupar o cargo de delegado da Consellería de
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural en Ourense.
En 2011 volveu presentarse ás eleccións locais e sae elixido concelleiro do Consistorio
de Xinzo de Limia, coa responsabilidade de tenente de alcalde e, nos seguintes comicios,
revalidou o seu cargo.
Na súa etapa como parlamentario foi presidente da Comisión de Relacións co Consello
de Contas, vicepresidente da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos e vogal das comisións de Educación e Cultura e de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.
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López Crespo, Carlos Enrique
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral da Coruña na X lexislatura.
Naceu en Coirós, en 1949. Licenciado en Pedagoxía.Foi alcalde de Outes desde o ano 1995 ata o 2016. Foi tamén deputado provincial entre os anos 2003-2007 e 2012-2015.
Ademais, entre os anos 2004 e 2011 foi membro da executiva da Fegamp. Foi membro da Executiva do PP de Galicia e
secretario xeral do PP da Coruña entre 1999 e 2003.
Deputado no Parlamento de Galicia na X lexislatura, é voceiro
do Grupo Parlamentario Popular na Comisión 8ª, Pesca e
Marisqueo.

López Díaz, José Atilano
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IV lexislatura,
a partir do 21 de maio de 1996 en substitución de D. José Manuel Romay Beccaría.
Naceu en Paradela (Lugo) o 21 de marzo de 1952. Diplomado
en Maxisterio, foi director do Colexio Ramón de Artaza de
Muros e profesor e tamén director no IES As Insuas na mesma
localidade.
Militante do Partido Popular dende 1990, foi presidente local
deste partido en Muros. Nos comicios municipais de 1991
saíu elixido concelleiro da Corporación Municipal de Muros,
na que permaneceu ata 2007.
Tivo a responsabilidade da Concellería de Educación, Cultura
e Deportes neste consistorio dende 1999 ata 2003.
Na súa etapa como parlamentario foi vogal das comisións Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
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López Díaz, Victoria Eugenia
Deputada do Partido Popular pola provincia de Lugo na VI lexislatura.
Naceu en Sarria o 11 de setembro de 1959.
Graduada social por la Universidade de Santiago de
Compostela na promoción 1979-1982.
Procuradora dos tribunais dende o ano 1985.
Especialista universitaria en Seguridade Social pola Universidade de Santiago de Compostela dende o ano 2007.
Graduada en Dereito no ano 2011 pola Universidade Europea
de Madrid.
Máster en Contorno Xurídico da Empresa, anos 2012 e 2013,
pola Universidade Europea de Madrid.
A súa vida política comenzou coa súa elección ao Parlamento de Galicia no ano 2001,
como candidata polo Partido Popular de Galicia. O seu percorrido no Parlamento de
Galicia destacou pola portavocía de asuntos sociais polo Grupo Parlamentario do
Partido Popular e pola pertenza ás comisión do Regulamento e de Sanidade, Política Social e
Emprego.
Na actualidade é concelleira da Corporación Municipal de Sarria dende o ano 2015.
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López Facal, Xoán Xosé Brais
Deputado do PSG-EG pola provincia da Coruña na III lexislatura;
ao non acadar o seu partido o número de parlamentarios para formar grupo,
pasou ao Mixto. Causou baixa o 24 de setembro de 1991.
Naceu en Cee (A Coruña) o 3 de febreiro de 1940. É
doutor en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago
de Compostela e licenciado en Enxeñaría Industrial Superior
pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais da
Universidade Politécnica de Madrid. Traballou como enxeñeiro
industrial en varias empresas de Pontevedra, como economista
no Banco Popular en Madrid, dende 1972 ata 1973, e en
Sodiga (Sociedade para o Desenvolvemento Industrial de
Galicia) dende 1987 ata 1999, onde desempeñou o cargo
de director financeiro. Exerceu como profesor asociado na
Universidade de Santiago de Compostela.
Comezou a súa actividade política nos anos setenta no grupo
Galicia Socialista, xerme do sindicalismo nacionalista galego, e foi un dos dirixentes de
Asemblea Popular Galega; integrouse despois no Partido Obreiro Galego, refundido este
último en Esquerda Galega.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.

López García, Sergio
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas, na V,
a partir do 14 de setembro de 1999, substituíndo a Dositeo Rodríguez Rodríguez,
e na VI, na que causou baixa o 27 de novembro de 2002.
Naceu en Burela (Lugo) o 29 de marzo de 1967. Licenciouse
en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de
Compostela. Foi secretario da Asociación de Empresarios e
Comerciantes de Burela dende 1991 ata 1993. Dédicase á
empresa privada dende 2003.
Militante do Partido Popular, foi o secretario de pesca desta formación en Galicia. Nas eleccións municipais de 1995
saíu elixido concelleiro na Corporación Municipal de Burela,
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onde estivo ata 2003. Durante a súa etapa como concelleiro tivo a responsabilidade de
tenente de alcalde e ocupou as concellerías de Economía, Facenda e Patrimonio e de
Comercio e Industria.
No Parlamento, durante a V lexislatura, foi vicepresidente da Comisión de Economía,
Facenda e Orzamentos, portavoz da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e
vogal nas de Pesca e Marisqueo e de Relacións co Consello de Contas. Na VI lexislatura
foi portavoz de emprego e xuventude na Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego,
portavoz na de Pesca e Marisqueo e vogal na de Relacións co Consello de Contas.

López Garrido, Claudio
Deputado do PSG pola provincia da Coruña na I lexislatura; ao non acadar o seu partido o
número de parlamentarios suficientes para formar grupo, pasou ao Mixto.
Naceu en Vigo o 20 de abril de 1948. Licenciouse en
Ciencias Económicas pola Universidade de Bilbao e traballou
como investigador no Centro de Investigacións Agrarias de
Mabegondo.
Militante do PSG dende 1974, pertenceu á Secretaría Xeral
desta formación e, máis tarde, á do PSG-EG. Dende 2005
ata 2009 ocupou o cargo de subdirector xeral de Formación e
Transferencia Tecnolóxica da Consellería de Medio Rural.
Na súa etapa como parlamentario foi vogal das comisións de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e de Pesca e
Marisqueo.
Foi privado dos seus dereitos parlamentarios en novembro de 1982 por negarse a xurar ou
prometer fidelidade á Constitución española.
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López Noceda, José María
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas, na III e na IV.
Naceu en Barreiros (Lugo) o 25 de xullo de 1931 e finou o 10
de febreiro de 2013 no concello lucense de Burela. Profesor
mercantil pola Escola de Altos Estudos Mercantís da Coruña.
Traballou como xestor administrativo e ocupou o cargo de director de Banesto na zona norte da provincia de Lugo.
Vencellado a Alianza Popular e, posteriormente, ao Partido
Popular, foi alcalde da Corporación Municipal de Lourenzá
dende 1973 ata 1989, e pasou a ser tenente de alcalde ao
saír elixido deputado no Parlamento de Galicia.
Na súa etapa como parlamentario, durante a III lexislatura, foi vogal das comisións de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, do Regulamento e da
Comisión non Permanente sobre a Pesca na Unión Europea. Durante a III e IV lexislaturas
ocupou o cargo de presidente da Comisión de Control da Compañía de RTVG e foi
vogal da de Relacións co Consello de Contas e da de Pesca e Marisqueo. Ademais, na IV
lexislatura foi tamén vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.

López Outeiral, Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en tres lexislaturas, na IV, V e VI.
Naceu en Boiro (A Coruña) o 27 de outubro de 1962.
Licenciouse en Filoloxía Xermánica pola Universidade de Santiago de Compostela. Funcionario de carreira por oposición
dende 1990, director xeral da empresa Paquito S.L. ata 2009
e fundador da sociedade mercantil Ultramarines, S. L. (2013)
Concelleiro polo Partido Popular na Corporación Municipal
de Boiro durante vinte anos (1987-2007), ocupou a responsabilidade de tenente de alcalde (1995-2003) e presidente do
Comité Local desta formación en Boiro (1993-2013).
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No seu percorrido no Parlamento, durante a IV lexislatura, foi vicepresidente da Comisión
de Educación e Cultura e vogal das comisións do Regulamento e de Pesca e Marisqueo.
Na V lexislatura ocupou o cargo de vicepresidente da Comisión de Educación e Cultura
e formou parte como vogal das comisións de Pesca e Marisqueo, de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo e do Regulamento. Na VI lexislatura foi presidente da Comisión de
Educación e Cultura e voceiro na Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Na actualidade exerce como profesor de educación secundaria no IES Félix Muriel,
de Rianxo.

López Pérez, Emilio
Deputado do BNG pola provincia de Lugo en tres lexislaturas, na IV, V e VI.
Naceu en Sindrán, Monforte de Lemos (Lugo), o 4 de abril de
1952. Licenciouse en Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid. Na faceta profesional cabe destacar a súa
dedicación á agricultura.
Foi un dos membros fundadores de Comisións Labregas en
1976, organización da que chegou a ser secretario xeral
dende 1982 ata 1989. Ocupou o posto de secretario xeral do Sindicato Labrego Galego dende 1982 ata 1993.
Pertence ao BNG practicamente dende a súa fundación. En
2005 nomeárono delegado da Consellería do Medio Rural en
Lugo, cargo que desempeñou ata 2009.
No Parlamento, durante a IV lexislatura, foi vogal das comisións de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes. Na V lexislatura volveu repetir como vogal destas comisións e na VI lexislatura
formou parte como vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
Foi membro da Comisión Especial sobre a encefalopatía esponxiforme bovina.
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López Rodríguez, Dámaso
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas, na VII e na VIII,
a partir do 12 de maio de 2009 en substitución de María Susana López Abella.
Naceu en Taboada (Lugo) o 1 de decembro de 1951. Licenciouse en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago
de Compostela e en Estomatoloxía pola Universidade Complutense de Madrid, e dedicouse á especialidade de medicina
familiar e comunitaria.
Militante do Partido Popular, nos comicios locais de 1991 saíu
elixido concelleiro na Corporación Municipal de Monforte
de Lemos e volveu repetir como edil neste consistorio tras as
eleccións municipais de 2007, sendo o portavoz do seu grupo
en ambos os dous períodos (1991-1995 e 2007-2011).
Presidente de PP de Monforte de Lemos do 2006-2012.
Director provincial do Sergas en 2001. Delegado de Sanidade en 2002. Directivo da
Xunta de Galicia en 2003. Membro da Executiva e da Directiva do PP de Galicia e
Nacional. Senador por Lugo na X, XI e XII lexislaturas.
Na súa traxectoria no Parlamento de Galicia, durante a VII lexislatura, foi vicepresidente
da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e vogal da Comisión de Control da
Compañía de Radiotelevisión de Galicia. Na VIII lexislatura ocupou o cargo de vicepresidente da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e formou parte como vogal das
comisións do Regulamento e Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
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López Rodríguez, María Lorena
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VIII lexislatura,
a partir do 13 de xuño de 2011 en substitución de José Carlos López Campos.
Naceu en Vigo o 15 de agosto de 1977. Licenciouse en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.
Funcionaria do grupo A, traballou como xurídica da Xerencia
Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo.
Militante do Partido Popular dende 2007, formou parte da
Executiva desta formación en Galicia. Concelleira no Concello
de Redondela dende 2007 a 2011.
Na súa etapa como parlamentaria foi vogal das comisións
de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos, de Pesca e Marisqueo e de Control da Compañía de
Radiotelevisión de Galicia.

López Veiga, Enrique César
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na V e na VI.
Naceu na Coruña o 1 de febreiro de 1947. Licenciouse e
doutorouse en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de
Santiago de Compostela. Tamén obtivo o grao de Bachelor of
Administration na Facultade de Ciencias Económicas da Universidade de África do Sur. Foi colaborador científico contratado
no hoxe Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC) de 1972 a
1979. Ocupou o cargo de director-xerente da Cooperativa de
Armadores do Porto de Vigo e xefe da División de Estruturas de
Pesca na Dirección Xeral de Pesca da Comisión Europea.
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Comezou a súa vida política militando no Partido Galeguista e máis tarde afiliouse ao
Partido Popular. Exerceu o cargo de conselleiro de Pesca dende 1990 ata 1993. Tras
o seu paso pola Xunta de Galicia, pasou a formar parte da Dirección Xeral de Política e
Competencia da Unión Europea, foi xefe do Gabinete do Presidente do Parlamento
Europeo e director xeral de Finanzas e Control Financieiro desta institución dende 1998 ata
2001. Neste último ano, volveu ser nomeado conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos,
cargo no que estivo ata 2005. Foi elixido polo Parlamento de Galicia, en 2012, senador
por designación autonómica. A partir de 2015 preside a Autoridade Portuaria de Vigo.
No seu percorrido no Parlamento participou dando conta da súa actividade como
conselleiro e nas actividades do pleno desta Cámara, durante a VI lexislatura. Foi vogal das
comisións de Economía, Facenda e Orzamentos e de Agricultura, Alimentación, Gandaría
e Montes na VI lexislatura.

López Vidal, Pablo Xavier
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense en tres lexislaturas, na VI, VII e VIII.
Naceu en Sobrado do Bispo (Barbadás-Ourense) o 4 de maio de
1968. Licenciouse en Dereito pola Universidade Complutense
de Madrid e dedicouse á avogacía.
Militante do PSdeG, formou parte da Executiva galega
desta formación dende 2001 ata 2009 e foi membro da
Comisión Federal Revisora de Contas deste partido dende
2001 ata 2004. Nos comicios municipais de 1999 saíu elixido
concelleiro na Corporación Municipal de Barbadás, posto no
que estivo ata 2003. Tamén ocupou o cargo de secretario
executivo provincial do PSdeG de Ourense.
Na súa etapa como parlamentario, durante a VI lexislatura, foi vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Na VII lexislatura ocupou o cargo de
secretario da Mesa do Parlamento e das comisións do Regulamento e de Peticións. Na VIII
lexislatura foi vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e
de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
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López-Chaves Castro, Ignacio Javier
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en tres lexislaturas, na VII, na VIII
na que causou baixa o 13 de xullo de 2011, e na X, ata o 18 de novembro de 2016.
Naceu en Vigo o 5 de xullo de 1964. Licenciouse en Dereito
pola Universidade de Santiago de Compostela. Avogado, foi
secretario do Consello Social da Universidade de Vigo, onde
exerceu como profesor de Dereito Civil.
Vencellado ao Partido Popular, nas eleccións locais de 2003
saíu elixido concelleiro da Corporación Municipal de Vigo, con
competencias en cultura, educación e patrimonio histórico. Tras
os comicios locais de 2007 revalidou o seu cargo como edil,
posto ao que renunciou no ano 2011 ao ser nomeado presidente da Autoridade Portuaria de Vigo e que ocupou ata 2015,
cando asume a responsabilidade de delegado territorial da Xunta de Galicia en Vigo.
No seu percorrido no Parlamento, durante a VII lexislatura, foi secretario da Comisión do
Estatuto dos Deputados e da Comisión de Educación e Cultura, ademais de vogal da
Comisión do Regulamento. Na VIII lexislatura ocupou o cargo de presidente da
Comisión de Control da Compañía de Radiotelevisión de Galicia e formou parte como
vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e de Educación e
Cultura. Na X lexislatura foi vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior.
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Losada Álvarez, Abel Fermín
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas,
na VII ata o 11 de abril de 2008, na VIII, na IX e na X.

Naceu en Ourense o 2 de xuño de 1964. Licenciouse e
doutorouse en Ciencias Económicas pola Universidade de
Santiago de Compostela e exerce como profesor na
Universidade de Vigo.
Militante do PSdeG desde 1987, formou parte da executiva galega desta formación. Foi concelleiro no Concello de
Vigo, desde 2006 ata 2007, e director xeral do Gabinete da
Presidencia da Xunta de Galicia, desde 2008 ata 2009.
Na súa etapa como parlamentario foi portavoz do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia do 2010 ao 2013. Durante a VII lexislatura foi vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Na VIII lexislatura formou parte como vogal
das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e
de Economía, Facenda e Orzamentos. Na IX lexislatura foi vogal da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Na X lexislatura é presidente da Comisión de Economía,
Facenda e Orzamentos e vogal da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Losada de Azpiazu, Javier
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na V exislatura,
causou baixa o 17 de febreiro de 1999.
Naceu na Coruña o 16 de xullo de 1955. Licenciado en
Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de
Compostela, coa cualificación de sobresaliente. Especialista en
anestesioloxía, é médico facultativo do Hospital Universitario
da Coruña.
No ano 1983 foi elixido concelleiro na Corporación Municipal
da Coruña, e repetiu como edil nos sucesivos comicios
ata que, en 2006, accedeu á Alcaldía da cidade,
cargo que exerceu ata 2011.
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Como concelleiro foi responsable da xestión de diferentes áreas —urbanismo,
educación, cultura e economía— e foi tenente de alcalde.
Senador entre 2006 e 2016 na VIII, IX e X lexislaturas.
No Parlamento de Galicia foi vogal das comisións do Regulamento e de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
Foi secretario xeral dos socialistas coruñeses durante once anos e formou parte do Comité
Federal do PSOE.

Louro Goyanes, Antón
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas,
na V e na VI, causou baixa nesta última o 30 de marzo de 2004.
Naceu en Carnota (A Coruña) o 15 de marzo de 1952.
Licenciouse en Ciencias Químicas pola Universidade de
Santiago de Compostela e exerceu como profesor de instituto.
Militante do PSOE dende 1977, foi o presidente desta
formación en Pontevedra. Ocupou o cargo de secretario de
Organización da Comisión Executiva Nacional Galega,
dende o ano 1998 ata 2004.
Subdirector xeral de Promoción Cultural da Xunta de Galicia
dende 1987 ata 1990. Deputado do Parlamento Galego de
1997 ata 2004. Nas eleccións xerais de 2004 acadou a acta de deputado no Congreso,
onde exerceu como deputado na VIII e IX lexislaturas. Foi elixido coordenador do grupo de
deputados e senadores galegos. Foi portavoz do Grupo Socialista na Comisión de Cultura,
participando como ponente en distintos proxectos de lei. No ano 2008 volve encabezar a
candidatura pola provincia de Pontevedra e revalida o escano no Congreso dos Deputados
e foi elixido presidente da Comisión de Fomento.
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No ano 2009 foi designado polo Consello de Ministros delegado do Goberno na
Comunidade Autónoma de Galicia.
Nos comicios municipais de 2007 saíu elixido concelleiro da Corporación Municipal
en Pontevedra e repetiu como edil tras as eleccións de 2011, coa responsabilidade de
tenente de alcalde.
Na súa traxectoria no Parlamento de Galicia, durante a V lexislatura foi vogal das comisións
de Educación e Cultura e de Pesca e Marisqueo. Na VI lexislatura foi vogal das Comisións
de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, de Educación e
Cultura e de Control da Compañía de Radiotelevisión de Galicia.

Lovelle Alén, María del Carmen
Deputada de Alianza Popular pola provincia de Ourense na I lexislatura.

Naceu en Ourense o 9 de xullo de 1941. Cursou estudos de
Maxisterio e exerceu como mestra de EXB.
No seu percorrido político foi concelleira na Corporación
Municipal de Verín dende 1974 ata 1975, ano no que pasou
a ser alcaldesa deste consistorio. Tras as primeiras eleccións
municipais democráticas, volveu saír elixida alcaldesa con
Alianza Popular. No ano 1982 foi designada senadora en
representación do Parlamento de Galicia. Abandonou o Partido
Popular e pasou ás filas da Agrupación Ruiz-Mateos, onde
ocupou o cargo de secretaria xeral dende 1989 ata 1995.
Na súa etapa como parlamentaria foi secretaria da Comisión de Educación e Cultura e da
do Estatuto dos Deputados.
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Madarro González, María Elisa
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña en varias lexislaturas,
na III, IV, V e VI. Causa baixa nesta última, o 24 de xaneiro de 2003.
Naceu en Becerreá (Lugo) o 7 de febreiro de 1948 e finou na
Coruña o 29 de xuño de 2009. Graduada social, diplomada
en Maxisterio e licenciada en Psicoloxía, traballou como profesora na especialidade de Pedagoxía Terapéutica.
Militante do Partido Popular, pertenceu aos comités executivos
local e provincial desta formación política na Coruña e foi,
posteriormente, secretaria executiva de formación deste partido
en Galicia. Nos comicios locais de 1987 saíu elixida concelleira da Corporación Municipal da Coruña, cargo que ocupou
ata 2003. Nese mesmo ano, foi nomeada delegada provincial da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais na Coruña, posto no
que estivo ata 2005.
No seu percorrido no Parlamento, durante a III lexislatura, foi presidenta da Comisión de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e vogal das comisións
de Educación e Cultura; de Sanidade, Política Social e Emprego; e da Comisión non
Permanente do Plan de Financiamento do Sistema Universitario. Na IV lexislatura ocupou
o cargo de presidenta da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos e formou parte como vogal das comisións de Educación e Cultura, e
de Sanidade, Política Social e Emprego. Na V lexislatura foi presidenta da Comisión de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e vogal das comisións
de Educación e Cultura; Sanidade, Política Social e Emprego; do Regulamento; presidenta
da Comisión non Permanente de Estudo sobre a Seguridade Viaria; e membro das comisións non permanentes de Bemposta; Igualdade dos Dereitos das Mulleres; e da de Asuntos
Europeos.
Na VI lexislatura formou parte como vogal das comisións de Control da Compañía de
Radiotelevisión de Galicia; de Sanidade, Política Social e Emprego, exerceu o cargo de
presidenta da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos e foi membro da Comisión non Permanente de Igualdade dos Dereitos das
Mulleres.
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Mariño Campos, Pedro Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na III lexislatura.
Naceu en Forcarei (Pontevedra) o 16 de setembro de 1947.
Licenciouse en Medicina e Cirurxía pola Universidade de
Santiago de Compostela, na que exerceu como profesor
desde 1973 ata 1974. Especializouse en Cardioloxía en
Madrid. Foi inspector xeral dos hospitais de Madrid, desde
1979 ata 1981, e director de varios hospitais ao longo de todo
o territorio español, entre eles do Hospital Xeral de Galicia.
Exerceu tamén como médico de atención primaria.
Vencellado ao PSdeG, exerceu o cargo de secretario de
Saúde na Comisión Executiva de Galicia do PSdeG-PSOE
desde 1983 ata 1997. Foi director xeral do Insalud desde 1983 ata 1984, e ao ano
seguinte nomeárono director da Inspección Sanitaria de Galicia. Nos anos noventa designárono delegado do Ministerio de Sanidade en Galicia, cargo que exerceu ata 1997. Foi
presidente da Sociedade Española de Directores e Xerentes de Hospitais e de Planificación
Sanitaria.
Na súa etapa como parlamentario foi voceiro do seu grupo e vogal das comisións de
Sanidade, Política Social e Emprego; e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Martín Alonso, María
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VI lexislatura.
Causa baixa o 24 de maio de 2002.
Naceu en Pontevedra o 21 de febreiro de 1973 e finou en Valga
(Pontevedra) o 24 de maio de 2002. Diplomouse en Ciencias
Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela.
Militou no Partido Popular, formación coa que exerceu o cargo
de tenente de alcalde na Corporación Municipal de Moaña.
No seu percorrido no Parlamento foi vicepresidenta da
Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos e vogal das comisións de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes e da de Control da Compañía
de Radiotelevisión de Galicia.
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Martínez Aneiros, Antonio
Deputado do PSG-EG pola provincia da Coruña na II lexislatura. Ao non acadar
o seu partido o número de deputados suficientes para formar grupo parlamentario,
pasou a formar parte do Grupo Mixto.
Naceu en Narón (A Coruña) o 3 de xuño de 1933. Cursou
estudos eclesiásticos de Filosofía e Teoloxía e é graduado
social. En 1959 ordenouse sacerdote, aínda que se secularizou
en 1974. Foi o director do Grupo JC.
No seu percorrido político foi elixido alcalde de Narón, con
Unidade Galega, tras as primeiras eleccións municipais de
1979. Nos seguintes comicios volveu exercer este cargo, esta
vez co partido Agrupación Nacionalista Galega de Narón.
Na súa etapa como parlamentario formou parte como vogal
das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e de
Educación e Cultura.

Martínez García, María Consuelo
Deputada de AGE pola provincia de Pontevedra na IX lexislatura.
Pasa a formar parte do Grupo Mixto o 10 de novembro de 2014.
Naceu en Vigo o 1 de maio de 1961. Diplomouse en
Maxisterio e traballou como auxiliar de enfermería no hospital
Povisa, en Vigo.
Foi delegada sindical da CIG en Vigo, na que tivo diversos
cargos; entre eles, o de secretaria confederal de Finanzas, de
Organización e secretaria comarcal de Sanidade, Muller e
Mocidade.
Militante de Anova-Irmandade Nacionalista, concorre ás
eleccións autonómicas de 2012 por Alternativa Galega de
Esquerda.
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Na súa traxectoria no Parlamento foi vogal das comisións de Agricultura, Alimentación,
Gandería e Montes; de Economía, Facenda e Orzamentos; de Sanidade, Política Social e
Emprego; de Pesca e Marisqueo; e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Martínez García, Valeriano
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na X lexislatura.
Causa baixa o 31 de xaneiro de 2017.
Naceu en Aldán (Cangas) o 19 de febreiro de 1961.
Licenciouse en Ciencias Económicas e Empresariais pola
Universidade de Santiago de Compostela e diplomouse en
Xestión de Xerencia Hospitalaria pola Escola de Alta Dirección
e Administración. Funcionario do Corpo Superior de Administración Xeral da Xunta de Galicia desde 1985. Traballou na
Consellería de Facenda, no Servizo Galego de Saúde (Sergas)
e como auditor do Consello de Contas de Galicia.
Militante do Partido Popular, exerceu na Xunta de Galicia os
cargos de director xeral de Recursos Humanos do Sergas e de
director xeral de Transportes. Foi secretario xeral da Presidencia
da Xunta de Galicia ata que no 2015 foi nomeado conselleiro de Facenda, cargo no que
continuou despois das eleccións autonómicas de 2016.
Na súa etapa como parlamentario participa dando conta da súa actividade como
conselleiro e nas sesións plenarias.
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Martínez Garrido, Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas, na III e na IV.
Naceu en Cuenca o 2 de xaneiro de 1934 e finou en Lugo o
5 de xaneiro de 2016. Licenciouse e doutorouse en Enxeñería
de Montes. Exerceu como enxeñeiro xefe do Patrimonio Forestal
da Coruña e tamén como enxeñeiro xefe do Patrimonio Forestal
do Estado en Lugo. Foi xefe provincial do Icona en Lugo e xefe
do Servizo de Produción Forestal de Lugo.
Na súa vida política exerceu o cargo de director xeral de
Montes e Medio Ambiente Natural da Xunta de Galicia.
No seu percorrido no Parlamento, durante a III lexislatura foi
vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; de Agricultura, Alimentación,
Gandería e Montes; de Pesca e Marisqueo; do Regulamento; de Relacións co Consello de
Contas; e da Comisión non Permanente para o Estudo da Pesca na Unión Europea. Na
IV lexislatura exerceu o cargo de presidente da Comisión de Pesca e Marisqueo e formou
parte como vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e de Relacións co Consello de Contas.

Martínez González, Fernando
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña, na I lexislatura,
e pola provincia de Lugo, na II lexislatura.
Naceu en Vilalba (Lugo) o 11 de novembro de 1952. Licenciouse en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago
de Compostela e traballou no sector bancario.
Na súa vida política militou na UPG, ingresou no Partido Socialista Galego en 1969 e, posteriormente, no PSOE, no que foi
membro do Comité Nacional e membro da Comisión Executiva
da UGT Galicia. Exerceu o cargo de xefe de gabinete do
presidente da Xunta de Galicia desde 1987 ata 1990. Nos
comicios locais de 1992 foi elixido alcalde de Cerceda, cargo
no que estivo ata 2003.
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Na súa traxectoria no Parlamento, durante a I lexislatura, foi vicepresidente da Comisión de
Economía, Facenda e Orzamentos e vogal da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo; e na II lexislatura formou parte como vogal das comisións de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de Economía, Facenda e Orzamentos; e de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Martínez Larrán, Julián
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Pontevedra na I lexislatura.

Naceu en Vigo o 17 de maio de 1928 e finou nesta mesma
cidade o 12 de maio de 2008. Licenciouse en Dereito e
Ciencias Económicas pola Universidade de Deusto (Bilbao).
Exerceu como avogado, foi profesor de Dereito Mercantil e
Dereito Procesal na Escola de S. Raimundo de Peñafort, de
Vigo, e secretario do consello de administración da Caixa de
Aforros de Vigo desde 1971 ata 1993.
Comezou a súa carreira política en Unión Democrática Española
e, posteriormente, militou en Alianza Popular.
Na súa etapa como parlamentario foi presidente da Comisión
de Economía, Facenda e Orzamentos; vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo e formou
parte da Comisión non Permanente sobre a Reforma do Estatuto de Autonomía.
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Martínez Losada, Miguel José
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na III lexislatura.

Naceu na Coruña o 21 de febreiro de 1946 e finou o 7 de
abril de 2015 nesta mesma cidade. Licenciouse en Ciencias
Químicas pola Universidade Complutense de Madrid. Traballou
como químico na empresa Down Chemical desde 1970 ata
1973, e como funcionario do Instituto Nacional de Seguridade
e Hixiene no Traballo, destinado no Gabinete de Seguridade
e Hixiene na Coruña desde 1973 ata 1983. Foi nomeado,
en 1992, director deste departamento. Exerceu como profesor
na Escola de Graduados Sociais desde 1975 ata 1983. Foi
director do Centro de Seguridade e Saúde Laboral da Coruña
desde 2005 ata 2008, ano no que asume o cargo de director
do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia ata 2010.
Militante do PSOE, pertenceu á Comisión Executiva Galega deste partido e foi secretario
xeral desta formación política na Coruña. Nas eleccións municipais de 1983 foi elixido
concelleiro na Corporación Municipal da Coruña, posto no que estivo ata 1986. Desde
ese ano ata 1987 exerceu o posto de gobernador civil de Pontevedra. Foi membro do Consello de Administración da Compañía de Radiotelevisión de Galicia. Desempeñou o cargo
de conselleiro de Traballo e Servizos Sociais desde 1987 ata 1990.
Na súa etapa como parlamentario foi vogal das comisións de Sanidade, Política Social e
Emprego; e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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Martínez Randulfe, Ángel Fernando
Deputado do PSG-EG pola provincia de Pontevedra na II lexislatura, pasou a formar parte
do Grupo Mixto ao non acadar o seu partido o número de parlamentarios necesarios.
Naceu en Ourense o 21 de outubro de 1934. Licenciouse en
Filosofía e Teoloxía e en Dereito pola Universidade de Santiago
de Compostela. Exerceu como avogado laboralista e como
profesor na Universidade de Madrid.
Na súa vida política foi membro de Esquerda Galega desde
a súa fundación, formación política coa que se presentou ás
eleccións xerais de 1981, aínda que non acadou a acta de
deputado.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Sanidade,
Política Social e Emprego; e do Regulamento.

Martínez-Sierra López, Vidal
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo na IX lexislatura.

Naceu en São Paulo (Brasil) o 2 de febreiro de 1961.
Licenciouse en Veterinaria.
Militante do Partido Popular, saíu elixido alcalde da Corporación Municipal de Lourenzá con esta formación nos comicios
locais de 1999. Desempeñou este cargo ata que dimitiu en
2012 para presentarse ás eleccións autonómicas.
Na súa traxectoria no Parlamento foi presidente da Comisión
de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e vogal da
Comisión de Pesca e Marisqueo, así como na de Asuntos
Europeos.
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Mato Otero, Beatriz
Deputada do PPdeG pola circunscrición da Coruña na VII, VIII, IX e X lexislatura.

Naceu en Barakaldo en 1965. É enxeñeira industrial, con especialidade en Organización Empresarial, pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais de Bilbao. Obtivo o
máster de Dirección e Administración de Empresas da Escola
de Negocios MBA, homologada pola Universidade da Coruña. No ano 1989, como técnica de sistemas da multinacional
IBM, iniciou a súa traxectoria profesional no sector privado.
En 1994 pasa a formar parte do Igape, no que, a partir
de 2000, exerceu como delegada da oficina territorial na
Coruña. No ano 2002 incorpórase á Consellería de Pesca
e Asuntos Marítimos como delegada provincial na Coruña. Desde 2009
ata 2015 foi conselleira de Traballo e Benestar e desde outubro dese mesmo ano é
conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Afiliada ao PP de Galicia desde o ano 1995, actualmente é presidenta do PP na
Coruña. No ano 2005 ingresou como deputada do Grupo Popular no Parlamento de
Galicia. Nesa VII lexislatura ocupou a portavocía de Traballo.

Mayán Santos, José Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na VI lexislatura,
a partir do 25 de xuño de 2003, en substitución de Juan Manuel Juncal Rodríguez.
Naceu na Coruña o 6 de xaneiro de 1945, a súa infancia
transcorreu na Serra de Outes. Licenciouse e doutorouse en
Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de
Compostela. Especialista en medicina interna, en anestesia,
reanimación e dor, e en medicina xeral na UE.
En 1991 obtivo a Cátedra de Enfermería Xeriátrica e Xerontolóxica na Universidade de Santiago de Compostela.
Foi fundador e director do Máster de Xerontoloxía da USC
(1998-2007), e fundador e director do IV Ciclo Universitario
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da USC, Programa Universitario para as Persoas Maiores (1997-2006). Foi vicerreitor da
Comunidade Universitaria e Compromiso Social da USC (2006-2010).
A súa traxectoria política estivo vencellada ao Partido Popular, do que foi secretario
executivo provincial na Coruña e membro da Xunta Directiva de Galicia. Nas eleccións
municipais de 1983 saíu elixido concelleiro, con Alianza Popular, da Corporación
Municipal de Santiago de Compostela e tivo a responsabilidade de tenente de alcalde.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións de Control da Corporación
Radio-Televisión de Galicia e de Sanidade, Política Social e Emprego.

Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas,
na VII e na VIII. Nesta última causou baixa o 24 de novembro de 2011.
Naceu en Pontevedra o 14 de maio de 1958. Cursou a
diplomatura de Profesorado de EXB e, posteriormente, licenciouse en Filosofía e Ciencias da Educación pola UNED. Foi
profesor de EXB e exerce como orientador escolar nun centro
de Pontevedra.
Afiliado á FETE-UGT, na que pertenceu á dirección en Galicia,
e militante do PSdeG-PSOE, foi secretario de Educación e
de Política Institucional na Comisión Executiva Nacional de
Galicia e membro da Comisión Executiva de Pontevedra
nesta formación política. Nos comicios municipais de 1999 foi
elixido concelleiro da Corporación Municipal de Pontevedra, posto no que estivo ata
2005. Nas eleccións xerais de 2011 acadou a acta de deputado no Congreso, cargo
que volveu exercer tras os comicios de 2015 e 2016.
Na súa etapa como parlamentario, durante a VII lexislatura, foi presidente da Comisión de
Relacións co Consello de Contas e vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; e de Educación e Cultura. Na VIII lexislatura foi vogal das comisións de Relacións
co Consello de Contas e de Educación e Cultura. En ambas lexislaturas exerceu como
portavoz de educación do Grupo Parlamentario Socialista.
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Mella Villar, José Carlos
Deputado de UCD pola provincia de Pontevedra na I Lexislatura, pasou ao grupo de
Independentes o 9 de setembro de 1983 e entrou en Coalición Galega o
14 de febreiro de 1985. Na II Lexislatura foi deputado de Coalición Galega pola provincia
de Pontevedra, pasando ao Grupo Mixto o 19 de setembro de 1986.
Naceu na Estrada (Pontevedra) o 13 de agosto de 1930.
Licenciouse e doutorouse en Dereito pola Universidade
Complutense de Madrid, licenciouse en Ciencias Económicas
pola Universidade da Sorbona (París) e diplomouse en
Economía Financeira pola Universidade de Harvard e o
Instituto de Estudos Fiscais. Foi técnico superior da Administración Civil do Estado e funcionario internacional na OCDE,
en París. Exerceu como profesor de Economía Política na
Universidade Complutense de Madrid e foi presidente do
Consello de Administración de Isodel Sprecher e mais de
Frigsa. Pertenceu ao Consello Nacional de Planificación
Contable e foi conselleiro do Banco Hipotecario.
Na súa vida política foi subdirector xeral de Entidades Financeiras no Ministerio de
Facenda. Desde 1982 ata 1984 exerceu o cargo de conselleiro de Economía, Facenda e
Comercio e o de vicepresidente da Xunta de Galicia. En 1994 encabezou a candidatura
do BNG ao Parlamento Europeo.
No seu percorrido no Parlamento, durante a I lexislatura, foi vogal das comisións de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de Economía, Facenda
e Orzamentos; e do Regulamento. Así mesmo foi presidente da Comisión do Estatuto dos
Deputados, e na II lexislatura formou parte como vogal das comisións de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de Economía, Facenda e Orzamentos;
de Sanidade, Política Social e Emprego; de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e de Pesca e Marisqueo.
Retirado da vida política, é autor dos ensaios A Galicia Posible e A falacia do economicismo.
Publicou as novelas Luces de Fisterra, Bieito Bieito, memorias dun ninguén, así como Sorte
do paxariño e Non somos inocentes, entre outras. Foi presidente da Asociación de Escritores
en Lingua Galega (AELG). Na actualidade é presidente da Fundación Castelao.
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Méndez Romeu, José Luis
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en varias lexislaturas: na V,
na VI, ata o 23 de abril de 2004, na VII, na VIII e na IX.
Naceu na Coruña o 24 de xullo de 1951. Licenciouse en
Ciencias da Educación pola Universidade Complutense de
Madrid. Exerceu como profesor de Lingua e Literatura Española
no ensino secundario.
A súa carreira política estivo vencellada ao PSdeG, formación
coa que saíu elixido concelleiro da Corporación Municipal da
Coruña nos comicios locais de 1987. Desempeñou este posto
ata o 2004. Durante a súa etapa como concelleiro tivo as
responsabilidades de tenente de alcalde, concelleiro de Benestar
e Cultura e de Urbanismo e Vivenda. En 2001 foi elixido
secretario xeral do PSOE da comarca da Coruña. Desde 2004
ata 2005 exerceu o cargo de secretario de Estado de Cooperación Territorial no Goberno
español e, desde este último ano ata 2009, foi conselleiro de Presidencia, Administración
Pública e Xustiza. No 2016 retirouse da política en activo.
Na súa etapa parlamentaria, durante a V lexislatura, foi vogal das comisións de Educación
e Cultura; e de Control da Corporación Radio-Televisión de Galicia; na VI lexislatura formou
parte como vogal das comisións de Relacións co Consello de Contas; do Regulamento; e
de Educación e Cultura; na VII lexislatura foi vogal das comisións de Educación e Cultura;
e Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; na VIII lexislatura exerceu o cargo
de secretario da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos e formou parte como vogal da Comisión de Control da Corporación RadioTelevisión de Galicia; e na IX lexislatura foi vogal da Comisión de Economía, Facenda
e Orzamentos e portavoz do Grupo Parlamentario Socialista.
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Mendoza López, Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo na V lexislatura,
a partir do 11 de abril de 2000, en substitución de Fernando Carlos Rodríguez Pérez.
Naceu en Friol (Lugo) o 18 de outubro de 1937. Diplomouse
en Maxisterio e licenciouse en Ciencias da Educación. Exerceu
os cargos de subdirector e director da oficina principal do
Banco Santander en Lugo desde 1969 ata 1996. Foi asesor
financeiro para a emigración no Banco Santander en Arxentina
e en Suíza.
A súa traxectoria política estivo vencellada ao Partido Popular e
ao Parlamento de Galicia. Na súa etapa como parlamentario
foi vogal das comisións de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo; de Relacións co Consello de Contas; e de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.

Merino Mejuto, Domingos Rafael
Deputado do PSG-EG pola provincia da Coruña na III lexislatura, a partir do 1 de outubro
de 1991, en substitución de Xoán Xosé Brais López Facal. Formou parte do Grupo Mixto
ao non conseguir o seu partido acadar os parlamentarios necesarios para formar grupo.
Tamén foi deputado do BNG pola provincia da Coruña noutras dúas lexislaturas na V, a
partir do 14 de novembro de 1999, en substitución de Camilo Nogueira Román, e na VI.
Naceu na Coruña o 21 de xaneiro de 1939. Mestre nacional,
diplomouse en Lingua Francesa.
Comezou a súa actividade política nos anos setenta militando
no PSG, partido co que saíu elixido alcalde da Coruña nas
primeiras eleccións municipais democráticas, posto no que
estivo ata 1981. Tras a fusión do PSG con Esquerda Galega,
desempeñou diversos cargos dentro do partido, como os de
secretario de organización, vicesecretario xeral e secretario
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xeral. Nos anos 90 pasou a formar parte de Unidade Galega, unha formación política que
xurdira dentro do PSG e que posteriormente se uniu ao BNG. Desde 2005 ata 2012 foi
vicevaledor do Pobo.
Na súa etapa como parlamentario, durante a III lexislatura, foi vogal da Deputación Permanente; na V lexislatura formou parte como vogal das comisións de Economía, Facenda e
Orzamentos; e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e na VI lexislatura foi vogal das
comisións de Control da Corporación Radio-Televisión de Galicia; e de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.

Merlo Lorenzo, Juan José
Deputado de En Marea pola provincia de Pontevedra na X lexislatura.
Naceu en Vigo o 27 de xaneiro de 1972. Licenciouse en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática e especializouse
en Xestión de Mercadorías e Xestión de Equipos de Traballo.
Traballou como xestor e responsable de área en grandes
almacéns e, posteriormente, como xerente e proxectista en
empresas de enxeñaría e enerxías renovables.
Militante de Podemos, é secretario de organización desta
formación política en Galicia.
No Parlamento é secretario da Comisión de Pesca e Marisqueo
e vogal da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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Mesa Torreiro, Ángel Ramón
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na II lexislatura,
a partir do 30 de agosto de 1989, en substitución de Xerardo Fernández Albor.
Naceu na Coruña o 12 de outubro de 1959. Licenciouse en
Dereito.
Executive Program de IESE Business School; PDA ( Programa de
alta dirección do IESE) . Asesor de empresas , desempeñando
nelas a dirección comercial, a dirección de desenvolvemento e
vendas e a dirección executiva.
A súa carreira política estivo vencellada ao PDP. Foi membro da
Executiva Provincial e Rexional, do Comité Executivo Nacional
e do Consello Político Nacional deste partido. Posteriormente,
integrouse no PP e foi asesor do conselleiro de Cultura e Benestar Social e do conselleiro de
Traballo, Industria e Turismo, do Goberno de Xerardo Fernández Albor.
No seu percorrido no Parlamento participou nos plenos desta Cámara.

Miguélez Ramos, Rosa María
Deputada do PSdeG pola provincia da Coruña na III lexislatura.
Naceu en Ferrol (A Coruña) o 27 de agosto de 1953.
Cursou estudos de Bioloxía en Francia e licenciouse en Filoloxía
Románica pola Universidade de Santiago de Compostela.
Militante do PSdeG, foi membro da Comisión Executiva en
Galicia como secretaria de Movementos Sociais e Participación Cidadá e secretaria da Muller. Nas eleccións municipais
de 1983 saíu elixida alcaldesa da Corporación Municipal
de Ares, posto no que estivo ata 1987. Desde ese ano ata
1995 foi concelleira deste consistorio. Desde 1987 ata 1989
exerceu o cargo de xefa de gabinete do conselleiro de
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Traballo e Benestar Social. En 1994 nomeárona conselleira política na delegación
española do Grupo Socialista no Parlamento Europeo. Desde 1999 ata 2009 foi
deputada no Parlamento Europeo, no que foi vicepresidenta da Comisión de Pesca. Desde
2009 ata 2012 desempeñou o cargo de presidenta de Saeca.
Na súa etapa como parlamentaria foi vicepresidenta da Comisión de Política Social,
Sanidade e Emprego e vogal das comisións do Regulamento e de Pesca e Marisqueo.

Miñones Trillo, José
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na II lexislatura.
Naceu en Vimianzo (A Coruña) o 25 de xuño de 1939.
Licenciouse e doutorouse en Farmacia pola Universidade
de Santiago de Compostela. En 1980 obtivo a cátedra de
Química Física da Facultade de Farmacia pola mesma universidade. Foi director da Escola Profesional de Óptica e Acústica
Audiométrica desde 1979 ata 1989. Nese mesmo ano pasou
a ser académico numerario da Real Academia de Medicina e
Cirurxía de Galicia e, en 1995, académico numerario da Real
Academia de Farmacia do Instituto de España. Exerceu o cargo
de presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia desde
1994 ata 1999.
A súa vida política estivo vencellada ao Partido Popular, formación coa que saíu elixido
concelleiro na Corporación Municipal de Santiago, coa responsabilidade de tenente de
alcalde, nos comicios locais de 1983. Desempeñou este cargo ata 1986.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións de Educación e Cultura; de
Sanidade, Política Social e Emprego; e de Control da Corporación Radio-Televisión de
Galicia.
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Miras Portugal, Aurelio Domingo
Deputado pola provincia de Ourense por UCD na I lexislatura, pasou a formar parte
de Coalición Galega o 9 de setembro de 1983. Tamén foi deputado por Centristas de
Galicia na II e III lexislatura, e polo Partido Popular na IV e na VII.
Naceu no Carballiño (Ourense) o 25 de agosto de 1950. Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e exerceu como avogado e asesor de empresas.
Comezou a súa carreira política militando en UCD, formación
coa que foi elixido concelleiro na Corporación Municipal do
Carballiño, coa responsabilidade de tenente de alcalde, nas
eleccións locais de 1979. Neste posto estivo ata 1987, e foi,
ademais, deputado provincial. Director xeral de Turismo da
Xunta de Galicia desde 1997 ata 2001 e secretario xeral de
Emigración desde setembro a decembro de 2001. Conselleiro de Emigración e Cooperación Internacional da Xunta de Galicia desde este último ano
ata 2005. En 2012 foi nomeado director xeral de Migracións do Goberno do Estado,
cargo que abandonou no ano 2017.
No seu percorrido no Parlamento, na I lexislatura foi portavoz de UCD e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; da de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; da de Sanidade, Política Social e Emprego;
e da do Regulamento. Na II lexislatura foi portavoz de Coalición Galega e de Centristas
de Galicia, ocupou o cargo de presidente da Comisión de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes e formou parte como vogal das comisións de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e da de Control da CRTVG. Presidiu tamén
a Comisión de Estudo da Problemática dos Incendios Forestais en Galicia. Na III e IV
lexislaturas foi presidente da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos; e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. E na VII lexislatura foi vogal das
comisións de Control da Corporación Radio-Televisión de Galicia; Educación e Cultura;
e Pesca e Marisqueo.
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Moas Pazos, José
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na II lexislatura,
a partir do 9 de maio de 1989, en substitución de Pablo Ángel Sande García.
Naceu en Noia (A Coruña) o 31 de xullo de 1938 e finou o
31 de agosto de 2014 nesta mesma localidade. Diplomouse
en Maxisterio pola Universidade de Santiago de Compostela.
Traballou como administrativo de banca no Banco Pastor.
A súa carreira política estivo vencellada ao Partido Socialista.
Foi membro do seu Comité Federal, secretario de Administración,
secretario de Organización Comarcal da Barbanza e
secretario xeral de Noia desta formación política. Nos comicios
locais de 1979 foi elixido concelleiro na Corporación
Municipal de Noia, coa responsabilidade de tenente de
alcalde, e exerceu este cargo ata 1987.
No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións de Educación e Cultura;
de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e de Control da Corporación Radio-Televisión
de Galicia.

Montes Marqués, Julio Ángel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense na IV lexislatura.
Naceu en Salvador de Bahía (Brasil) en 1965. Licenciouse en
Pedagoxía. Exerceu como profesor de EXB no colexio Calvo
Sotelo, no Carballiño, e como profesor de Lingua Francesa
no Colexio Español de Rabat, en Marrocos. Desde 2010 é
inspector de educación da Xunta de Galicia.
A súa vida política está vencellada ao Partido Popular. Foi
dirixente de Novas Xeracións de Ourense e presidente do
comité local desta formación política no Carballiño. Nas
eleccións municipais de 1991 saíu elixido concelleiro na
Corporación Municipal do Carballiño, e exerceu esta representación durante unha lexislatura.
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No seu percorrido no Parlamento foi vicepresidente da Comisión de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes e vogal das comisións de Educación e Cultura; e
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Morán Morán, Manuel
Deputado de Alianza Popular pola provincia da Coruña na I lexislatura.
Naceu en Los Barrios de Luna (León) o 6 de xaneiro de 1929
e finou na Coruña o 21 de xuño de 2003. Licenciouse en
Veterinaria pola Universidade de León e exerceu como veterinario en diferentes localidades de Galicia. Foi o presidente,
director e xerente de Industrias Galegas de Nutrición Animal.
Comezou a súa carreira política militando no Partido Galego
Independente, e posteriormente pasou a Alianza Popular. Foi
presidente do sindicato provincial de Gandaría e Cereais.
Na súa etapa como parlamentario foi presidente da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; vogal da Comisión de Sanidade,
Política Social e Emprego; e formou parte da Comisión non Permanente para a Reforma do
Estatuto de Autonomía.

Moreira Ferro, Jacobo
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral de Pontevedra na VIII, IX e X exislatura.
Naceu en Santiago de Compostela en 1973. Licenciado en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Liderado e Xestión Pública no IESE. Avogado con
vinte anos de exercicio profesional en diferentes bufetes e na
empresa privada.
Concelleiro do PP en Pontevedra desde o ano 2007 e voceiro
do grupo municipal desde 2012. En 2014 foi elixido
presidente local do partido. Deputado autonómico na VIII
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lexislatura en substitución de José Fervenza Costas, elixido alcalde de Moaña en 2011,
e deputado na IX lexislatura en substitución de Agustín Hernández, nomeado alcalde de
Santiago de Compostela.
Accede ao Parlamento na X lexislatura en febreiro de 2017 e é voceiro do Grupo
Parlamentario Popular da área de función pública.

Moreno González, José Pedro
Deputado de UCD pola provincia de Ourense na I lexislatura.
Causou baixa o 26 de novembro de 1982.
Naceu en Verín (Ourense) o 22 de febreiro de 1948.
Licenciouse en Dereito pola Universidade de Oviedo. Foi
xefe dos servicios xurídicos do Banco de Vizcaya en Galicia,
Asturias e León, exerceu de avogado e de asesor en diferentes
empresas.
A súa vida política centrouse na actividade parlamentaria.
Na súa etapa como parlamentario foi vogal da Comisión
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e secretario da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos.
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Mosquera Sueiro, Jesús
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na II Lexislatura,
causando baixa o 2 de decembro de 1988.
Naceu en Vila de Cruces (Pontevedra) o 1 de outubro de 1943.
Cursou estudos na Escola de Traballo Social de Santiago
e exerceu como administrativo.
Foi un dos fundadores de Unión Sindical Obreira en 1967 e,
tras a fusión de USO con UXT en 1977, afiliouse ao PSOE.
Desempeñou o cargo de secretario xeral da UXT en Galicia
desde 1980 ata 2005.
Na súa etapa como parlamentario formou parte como vogal
das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; e de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Moure Mariño, Pablo
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Lugo na I lexislatura.
Naceu no Saviñao (Lugo) o 20 de xaneiro de 1920 e finou
o 7 de marzo de 2009 en Monforte de Lemos (Lugo).
Licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela, e exerceu máis tarde como avogado en Monforte
de Lemos. Foi membro numerario da Real Academia Galega
de Xurisprudencia.
Comezou a súa vida política militando en Reforma
Democrática e, máis tarde, en Coalición Democrática,
formación
coa
cal
saíu
elixido
concelleiro
na Corporación Municipal de Monforte de Lemos.
Posteriormente,
ingresou
en
Alianza
Popular
e
participou na Comisión Mixta de Transferencias a Galicia.
Desde 1996 ata 2008 foi membro do Consello
Consultivo de Galicia.
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Na súa etapa parlamentaria exerceu o cargo de vicepresidente 1º da Mesa do Parlamento,
foi vicepresidente das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e formou parte como
vogal da Comisión do Regulamento; da Comisión non Permanente para a Fixación da
Sede das Institucións Autonómicas e da Comisión Mixta sobre o Proxecto de Lei Parcelaria.

Mourín Estela, José Luis
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na I lexislatura,
desde o 9 de febreiro de 1983, en substitución de Juan Manuel Iglesias Rivera.
Naceu en Gallur (Zaragoza) o 13 de febreiro de 1944.
Traballou como técnico superior ferroviario especialista no transporte de mercadorías perigosas e seguridade na circulación
e foi xefe de Protección Civil e Seguridade na Circulación da
Renfe en León.
Desempeñou o cargo de secretario xeral da UGT en Valdeorras
desde 1980 ata 1987 e foi vogal da Comisión Galega de
Transporte de Mercadorías Perigosas.
Na súa etapa como parlamentario formou parte como vogal
da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego.
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Mouriño Villar, Antonio
Deputado polo PpdeG pola circunscrición electoral de Ourense na IX e X lexislatura.
Naceu en Celanova en 1954. Foi presidente do Inorde e do
Padroado Provincial de Turismo entre 1999 e 2007. Membro
do Comité de Dirección Provincial do PP de Ourense e da Xunta Directiva do Partido Popular de Galicia. Deputado no Parlamento de Galicia na IX lexislatura, na que foi presidente da
Comisión 4ª, Educación e Cultura.
Deputado desde novembro de 2016 na X lexislatura, é
presidente da Comisión 4ª, Educación e Cultura.

Muñoz Fonteriz, Elena
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na IX lexislatura.
Causou baixa o 5 de febreiro de 2013.
Naceu en Madrid o 18 de decembro de 1971. Licenciouse en
Ciencias Económicas pola Universidade de Vigo, coa especialidade de Economía Pública. Desde 1999 pertence á Escala
Superior de Finanzas da Xunta de Galicia.
Militante do Partido Popular, en 2016 foi elixida presidenta do
Partido Popular en Vigo. Na Intervención Xeral da Comunidade
Autónoma exerceu como xefa do Servizo de Fiscalización e
Contabilidade, desde 2001 ata 2004. Desempeñou o cargo
de subdirectora xeral de Control Financeiro Común desde este
último ano ata 2009, data na que foi nomeada interventora
xeral da Comunidade Autónoma. Estivo neste cargo ata o
2012, ano no que pasou a ser titular da Consellería de Facenda. Tras os comicios locais
de 2015 acadou a acta de concelleira da Corporación Municipal de Vigo, na que foi a
voceira do seu grupo.
Na súa etapa como parlamentaria deu conta da súa actividade como conselleira e foi
vogal da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e da de Relacións co Consello
de Contas.
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Muñoz González, Joaquín
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense na V lexislatura.
Naceu en Ourense en 1970. Diplomouse en Ciencias
Económicas pola Universidade de Vigo. É o presidente do Grupo
Auria Asociados de Galicia S.L.
Vencellado ao Partido Popular, foi presidente de Novas
Xeracións de Galicia e vogal do comité executivo provincial
desta formación en Ourense. Exerceu o cargo de vicepresidente da Casa da Xuventude de Ourense.
No seu percorrido no Parlamento foi vicepresidente da
Comisión de Control da Corporación Radio-Televisión de
Galicia e vogal das comisións Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior; de Educación e Cultura; e de Agricultura, Alimentación, Gandaría
e Montes.

Murillo Solís, María Guadalupe
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Pontevedra na X lexislatura.

Naceu en Pontevedra en 1970. Licenciada en Dereito. Directora xeral de Conservas Pescamar desde hai trece anos. En
2014 foi elixida presidenta do Pontevedra C.F., e tamén é secretaria do Consello de Administración do Obradoiro CAB.
Membro da executiva do PP local de Pontevedra. Secretaria do
Comité de Dereitos e Garantías do PPdeG desde 2013.
Na X lexislatura no Parlamento é voceira do Grupo Parlamentario
Popular na área de deportes.
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Negreira Souto, Carlos
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas,
na VII e na VIII. Causa baixa o 7 de xuño do 2011.
Naceu en Río de Xaneiro o 16 de xullo de 1960. Letrado da
Xunta de Galicia en excedencia. É licenciado en dereito pola
Universidade de Santiago de Compostela.
Desempeñou diversos cargos de responsabilidade tanto no
ámbito público como privado, entre os que destacan a alcaldía
da cidade da Coruña, deputado autonómico no Parlamento
de Galicia, vicepresidente do Servizo Galego de Saúde, a
presidencia de Portos de Galicia, así como de directivo de
distintas áreas de responsabilidade en compañías como
Correos, AENA e La Voz de Galicia.
No seu percorrido no Parlamento, durante a VII lexislatura, foi vogal das
comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos;
e de Economía, Facenda e Orzamentos, ademais de membro da Deputación
Permanente. E na VIII lexislatura formou parte como vogal da Comisión do
Estatuto dos Deputados e da Deputación Permanente.

Nogueira Fernández, José Federico
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na II e na III.
Naceu na Coruña o 27 de marzo de 1956. Estudou Ciencias
Empresariais e traballou na empresa privada.
Vencellado ao PSdeG-PSOE desde 1975, foi o seu secretario
de organización entre os anos 1985 e 1994. Foi xefe de
gabinete do alcalde Francisco Vázquez na Coruña, entre
1983 e 1985, concelleiro de Tráfico, Parques, Xardíns,
Persoal e Transporte, desde 1995 ata 2011, e concelleiro na
oposición desde 2011 ata 2015.
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No Parlamento de Galicia, durante a II lexislatura, foi membro da Deputación Permanente
e vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos; de Economía, Facenda e Orzamentos; de Educación e Cultura; do Estatuto dos
Deputados; e de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia. E na III lexislatura
foi vicesecretario da Mesa, secretario da Deputación Permanente, vicesecretario das comisións de Peticións; do Regulamento; e vogal da Comisión de Control da Corporación Radio
e Televisión de Galicia.

Nogueira Román, Camilo
Deputado de Esquerda Galega pola provincia de Pontevedra na I lexislatura e do
Partido Socialista Galego-Esquerda Galega pola mesma circunscrición nas lexislaturas II
e III. Deputado do BNG pola provincia da Coruña na V lexislatura ata que nas
eleccións de xullo de 1999.

Naceu en Lavadores, Vigo, o 22 de novembro de 1936. Perito Industrial na Escola de Enxeñaría Industrial de Vigo. Licenciouse despois nas Escolas Superiores de Enxeñaría Industrial
de Bilbao e Madrid e en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela.
Entre 1964 e 1997 traballou na fábrica de Citroën en Vigo
e despois na Sociedade para o Desenvolvemento Industrial
de Galicia (Sodiga) en Santiago. Entre 1981 e 1997 compartiu o traballo profesional e o de deputado no Parlamento
de Galicia.
A súa vida política comezou no franquismo presidindo a Asociación Cultural de Vigo e contribuíndo a crear a formación Galicia Socialista e a ANPG,
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e, despois de estar na UPG, xa na Transición, a configurar o POG. Participou, con Xoán
López Facal e Andrés Salgueiro, na redacción do Estatuto dos 16 (polo cal recibiu no ano
2017 a Medalla do Parlamento de Galicia). Refundado o POG como Esquerda Galega,
representa esta organización como deputado na I lexislatura. Xa como PSG-EG, na II e
na III, con tres e dous deputados, foi acompañado polos deputados Fernando Randulfe,
Antón Aneiros, Xoán López Facal e Domingos Merino. Integrado o PSG-EG no BNG, e
ata o ano 2012, foi membro do Consello Nacional, da Executiva Nacional e responsable de Relacións Internacionais.
No período 1999-2004, foi elixido deputado do BNG no Parlamento Europeo onde foi
membro de distintas comisións, presidente do Intergrupo de Nacións sen Estado e participou en misións de paz en Palestina, Israel, Bagdad, Iraq e na ONU.
No Parlamento de Galicia durante a I, II e III lexislatura foi voceiro do Grupo Mixto e
membro da Deputación Permanente. Formou parte das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos na I, II e V lexislatura (nesta última foi presidente); de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo na I e na V. Ademais na I lexislatura foi vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; do Regulamento e do Estatuto dos Deputados; na II de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes; e de Control
da CRTVG; na III de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Educación
e Cultura e do Estatuto dos Deputados e das comisións non permanentes sobre financiamento universitario e sobre narcotráfico; e na V na de Relacións co Consello de Contas.
É autor de diversos libros, ensaios políticos, artigos económicos, históricos e culturais.
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Novo Arrojo, María Tereixa dos Anxos
Deputada do BNG pola provincia da Coruña na VI lexislatura,
desde o 18 de xuño de 2002, en substitución de Xosé Henrique Tello León.
Naceu en Lugo o 6 de marzo de 1956. Diplomada en Maxisterio pola Universidade de Santiago de Compostela.
Máster en Educación e Políticas de Igualdade pola Universidade
de Santiago. Exerceu como mestra, ademais de ser liberada
da Confederación Intersindical Galega. Tamén é membro do
grupo musical Fuxan os Ventos desde a súa fundación.
A súa vida política está vencellada ao BNG. Formou parte do
seu consello nacional e da súa executiva entre os anos 19911995 e 2001-2005, e levou a responsabilidade das políticas
de igualdade e emigración. Nas eleccións municipais de 1991
foi elixida concelleira polo BNG en Fisterra, e desde 1992 ata
1995 exerceu como tenente de alcalde e concelleira de Cultura.
Foi delegada provincial na Coruña da Vicepresidencia de
Igualdade e Benestar entre 2005 e 2009.
Na cámara autonómica, durante a VI lexislatura, foi membro da Deputación Permanente e
vogal da Comisión de Educación e Cultura; da Comisión non Permanente para o Estudo
dos Problemas da Emigración Galega; da Comisión Mixta para a análise e o estudo que
permita adoptar as medidas necesarias para a plena integración do Sistema universitario de Galicia no espazo europeo de educación superior; e da Comisión Especial non
Permanente para o Estudo, Diagnóstico e Elaboración do Sistema Educativo no Medio Rural.
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Novo Fariña, María Isabel
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Pontevedra na X lexislatura.

Naceu en Portas en 1978. Ten estudos en Ciencias Políticas na
Universidade de Santiago de Compostela. Empresaria.
Concelleira de Educación, Cultura, Turismo e Xuventude no
Concello de Portas desde o ano 2015.
Accede ao Parlamento en febreiro de 2017.
Na X lexislatura é vogal da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e da Comisión 6ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.

Nóvoa Iglesias, Marta
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Ourense na X lexislatura.
Naceu en San Cibrao das Viñas en 1980. Graduada en Enxeñería Industrial Mecánica, con dez anos de experiencia na empresa privada no ámbito da xestión industrial. Na actualidade,
en excedencia no sector aeronáutico.
Entre 2011 e 2015 foi segunda tenente de alcalde do Concello
de San Cibrao das Viñas (Ourense). Desde 2015 é a primeira
tenente de alcalde en San Cibrao das Viñas.
Na X lexislatura no Parlamento, é voceira do Grupo Parlamentario Popular da área de enerxía, na Comisión 6ª, de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
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Nóvoa López, Enrique
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense en dúas lexislaturas, na VII e na IX.
Naceu en Ourense o 22 de marzo de 1953. Propietario
dunha compañía de montaxes eléctricas. Participou tamén na
administración doutras empresas privadas e públicas.
A súa vida política está vencellada ao Partido Popular. Con
esta formación concorreu ás eleccións municipais de 1995 e
foi elixido concelleiro da Corporación Municipal de Ourense.
Foi responsable das áreas de Perímetro Rural, Medio Ambiente
e Urbanismo nos sucesivos gobernos de Manuel Cabezas, ata
a renuncia deste no ano 2007, momento no cal asumiu, por
uns meses, o cargo de alcalde de Ourense. Continuaría como
concelleiro, voceiro municipal popular e vicepresidente da
Deputación de Ourense ata o 2011, e como presidente local
do PP de Ourense desde 2007 ata 2010.
No Parlamento, durante a VIII lexislatura, foi vicepresidente da Comisión de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e vogal da Comisión de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes; na IX lexislatura foi vicepresidente da Comisión de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e presidente da Comisión de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia.
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Núñez Carreira, Manuel
Deputado de Coalición Popular pola provincia de Lugo na II lexislatura.
Naceu en Lugo o 20 de febreiro de 1948. Graduado
Social pola Universidade de Santiago de Compostela. Grao
en Relacións Laborais y Recursos Humanos pola Universidade
da Coruña. Na súa vida profesional exerceu como directivo
de varias compañías e como asesor de todo tipo de empresas.
Cabe destacar que foi director de persoal de Complesa-Ram e
director de Recursos Humanos de Lactaria Española. Presidiu o
Colexio Oficial de Graduados Sociais de Lugo.
Pola súa profesión está en posesión da Cruz Distinguida da
Orde de San Raimundo de Peñafort.
No ámbito político, pertenceu a Coalición Popular e logo a Democracia Galega. Coa
primeira formación foi elixido concelleiro coa responsabilidade de tenente de alcalde da
Corporación Municipal de Lugo en 1983.
No Parlamento, durante a II lexislatura, foi secretario da Mesa, membro da Deputación
Permanente, secretario das comisións de Peticións e do Regulamento e vogal na de Economía,
Facenda e Orzamentos.

Núñez Centeno, Aurelio Alfonso
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral da Coruña na IX e X lexislatura.
Naceu na Coruña en 1958. Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela desde
1981. Dous anos despois convértese en funcionario de carreira e desde o ano 1983 é médico de atención primaria.
Concelleiro en Carballo entre 2011 e 2015. Deputado na IX
lexislatura no Parlamento de Galicia, voceiro de Sanidade do
Grupo Parlamentario Popular e presidente da Comisión Permanente non Lexislativa de control da CRTVG.
Na X lexislatura é presidente da Comisión Permanente non
Lexislativa de control da CRTVG e voceiro de Sanidade do
Grupo Parlamentario Popular.
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Núñez Feijóo, Alberto
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral de
Pontevedra na VII, VIII, IX e X lexislatura.
Naceu nos Peares en 1961. Licenciado en Dereito pola USC,
é membro do corpo superior da Administración xeral da Xunta. Doutor honoris causa pola Universidade portuguesa de
Tras-Os-Montes e Alto Douro.
Foi secretario xeral técnico da Consellería de Agricultura,
Gandería e Montes, onde levou adiante a organización da
loita contra os incendios forestais.
Foi vicepresidente e secretario xeral do Servizo Galego de
Saúde. Encargouse da xestión da sanidade pública galega
cando se levou a cabo a transferencia do Insalud e encargouse da transferencia dalgúns hospitais provinciais de Galicia.
No ano 1996 foi nomeado presidente do INSALUD, sendo responsable da asistencia
sanitaria de 10 comunidades autónomas e das cidades autónomas de Ceuta e Melilla.
Os catro anos que estivo á fronte da sanidade pública destas comunidades autónomas
reduciuse o número de listas de espera e puxéronse en marcha novos hospitais e centros
de atención primaria, así como a actualización da rede de centros existentes.
No ano 2000 foi nomeado presidente de Correos, e nos seus anos á fronte do correo
público español propuxo, de acordo cos sindicatos maioritarios, a modernización de Correos, así como a blindaxe do servizo público universal.
En 2003 foi nomeado conselleiro de Política Territorial e en 2004, vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia.
Presidente da Xunta de Galicia na VIII lexislatura (2009-2012), IX lexislatura (20122016) e X lexislatura (2016- actualidade).
Foi elixido presidente do PPdeG no XIII Congreso autonómico do partido celebrado en
xaneiro de 2006, e foi reelixido nos seguintes congresos celebrados en maio de 2009,
xaneiro de 2013 e maio de 2016.. Candidato á Presidencia da Xunta nas eleccións autonómicas do 2009, logrou a maioría absoluta con 38 deputados; nas eleccións autonómicas do 2012, maioría absoluta con 41 deputados; e nas do 2016, maioría absoluta
con 41 deputados.
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Núñez Rodríguez, Victorino
Deputado de Coalición Popular pola provincia de Ourense, na III lexislatura,
e do Partido Popular pola mesma circunscrición, na IV lexislatura.
Naceu en Quiroga (Lugo) o 20 de maio de 1936 e finou en
Ourense o 19 de xuño de 2010. Licenciado en Dereito, opositou
a secretario municipal e foi destinado ao Concello da Rúa. Foi
directivo de Coren e da Caixa Rural de Ourense.
Coa chegada da democracia, participou na fundación de
Acción Política Orensana co empresario Euloxio Gómez
Franqueira e José Quiroga Suárez. O partido acabaría por
integrarse na UCD, e con esta formación foi conselleiro sen
carteira na Xunta preautonómica. Tamén saíu elixido concelleiro
da Corporación Municipal de Ourense e presidiu a Deputación
Provincial de Ourense tras as eleccións municipais de 1979.
Tras a disolución da UCD, pasou a Centristas de Ourense, que inicialmente se sumaron a
Coalición Galega pero que logo se escindiron como Centristas de Galicia. Esta formación
asociouse axiña ao Partido Popular. O acordo cos populares permitiulle reter a presidencia
da deputación ourensá ata 1990, e con eles foi deputado no Parlamento de Galicia,
senador (entre 1986-1989 e 1996-2004) e deputado do Congreso (entre 1989-1990).
Presidiu o Parlamento de Galicia nas dúas lexislaturas nas que participou, polo que foi,
polo tanto, presidente da Mesa, da Deputación Permanente e mais das comisións do
Regulamento e de Peticións.
Recibiu a Medalla do Parlamento de Galicia no ano 2017 (a título póstumo) pola súa
participación na redacción do Estatuto dos 16.
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Olives Quintás, Antonio
Deputado da UCD pola provincia da Coruña na I lexislatura, pasou ao grupo de Coalición
Galega o 9 de setembro de 1983; e, na II lexislatura, de Coalición Galega pola mesma
provincia. Pasou a formar parte do Grupo Mixto o 19 de setembro de 1986.
Naceu en Ferrol en 1952 e finou na Habana o 16 de novembro
de 2009. Diplomouse en Maxisterio pola Universidade de
Santiago de Compostela e en Filoloxía Inglesa pola UNED.
Exerceu de profesor e dirixiu varias empresas.
Comezou a súa andaina política no Partido Gallego Independiente, pasou á UCD cando o seu partido se integrou nesta
formación política. Cando esta se disolveu, militou en Coalición
Galega, agrupación que abandonou en 1988 para pasar ao
Partido Nacionalista Galego, do que foi un dos fundadores e
co que concorreu ao Parlamento Europeo, en 1989, encabezando a lista da agrupación Europa dos Pobos.
No seu percorrido no Parlamento, na I lexislatura, foi secretario da Mesa desde o 21 de
outubro de 1982, vogal da Comisión de Educación e Cultura e da de Pesca e Marisqueo,
ademais de secretario da Comisión de Peticións. Na II lexislatura asumiu a Secretaría da
Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; a Vicepresidencia da de
Educación e Cultura; a Presidencia da de Pesca e Marisqueo; e foi vogal da Comisión do
Regulamento e da de Control da Corporación RTVG.

Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IV Lexislatura,
causando baixa o 20 de xuño de 1995.
Naceu en Muros (A Coruña) o 24 de xaneiro de 1947.
Licenciouse en Historia e en Pedagoxía pola Universidade de
Santiago de Compostela. É profesor de Educación Especial,
profesión que exerceu no Instituto de Enseñanza Secundaria de
Carnota.
Membro do Partido Popular dende 1993, presentouse con
esta formación política en Carnota ás elección municipais
de1995, saíndo alcalde. Cargo que volveu repetir ó gañar o
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comicios locais de 2007 e no que estivo ata 2011. Nas elección xerais de 2004 acadou
a acta de deputado e permaneceu no Congreso ata 2008.
No Parlamento foi vogal das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; Pesca
e Marisqueo; do Regulamento e da de Control da Corporación RTVG.

Oróns Baña, Ambrosio
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IX lexislatura.
Ingresou o 23 de febreiro de 2016 en substitución de Santiago Freire Abeijón.
Naceu en Laxe (A Coruña) o 31 de marzo de 1974.
Licenciouse en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
pola Universidade da Coruña. É profesor de Educación Física
e adestrador de fútbol e de natación.
Vencellado ao Partido Popular, con esta formación política
foi concelleiro no consistorio de Laxe e voceiro do seu grupo
municipal en 2010 ata a súa dimisión por cuestións persoais
en 2014.
A súa actividade parlamentaria centrouse nas comisións de
Educación e Cultura e na de Pesca e Marisqueo, como vogal.
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Orza Fernández, José Antonio
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na V e na VII.
Naceu en Boqueixón (A Coruña) o 11 de novembro de 1941
e finou na Coruña o 29 de outubro de 2012. Licenciado en
Dereito pola Universidade de Santiago, pertenceu ao Corpo
Superior de Inspectores de Finanzas do Estado. Durante algún
tempo tivo un despacho privado na Coruña e formou parte de
distintos consellos de administración.
Membro do Partido Popular, foi secretario executivo de Economía e Emprego deste partido en Galicia. Entre 1982 e 1985
asumiu a Dirección Xeral de Tributos e Política Financeira da
Consellería de Economía e Facenda, da que chegou a ser
titular en dúas ocasións; primeiro, desde 1985 ata 1986, e,
despois, durante un período máis longo, desde 1998 ata 2005. Tamén foi membro do
Consello de Contas desde 2009 ata o seu falecemento.
Na súa traxectoria no Parlamento de Galicia, na V lexislatura, compareceu para dar
conta da súa actividade como conselleiro de Economía e Facenda; e na VII lexislatura foi
presidente da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e vogal da Comisión de
Relacións co Consello de Contas. Membro da Comisión de Estudo da Reforma do Estatuto
de Autonomía e da Comisión de Asuntos Europeos.
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Oubiña Solla, Rosa
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VII lexislatura,
a partir do 31 de xaneiro de 2008, en substitución de Xosé Cuíña Crespo.
Na VIII lexislatura tamén o foi por Pontevedra; e na IX lexislatura, en substitución
de Alberto Pazos Couñago desde o 16 de decembro de 2013.
Naceu en Cambados (Pontevedra) o 25 de xullo de 1961.
Cursou estudos de Dereito pola UNED. Realizou diversos
cursos formativos de especialización en agricultura, viticultura e
enoloxía. Dedicouse á viticultura e formou parte como socia
dunha cooperativa vitivinícola do Salnés.
A súa actividade política comezou en Novas Xeracións, do
PP, en Cambados, organización que presidiu desde 1989 ata
1992. Desde 1998 ao 2007 desempeñou o cargo de tenente
de alcalde e concelleira de Cultura do Concello de Cambados.
Unha vez que deixou o Concello de Cambados exerceu de
secretaria do presidente da Deputación Provincial de
Pontevedra.
No seu percorrido no Parlamento, na VII lexislatura, foi vogal das comisións de Sanidade,
Política Social e Emprego e da de Pesca e Marisqueo. Na VIII lexislatura, vogal de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e da de Pesca e Marisqueo. E na IX lexislatura formou parte das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e na
de Educación e Cultura.
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Oujo Bello, Santos
Deputado de UCD pola provincia de Ourense na I lexislatura. Pola desaparición de UCD,
pasou ao grupo de Coalición Galega o 9 de setembro de 1983. Na II lexislatura, tamén
pola provincia de Ourense, foi deputado de Coalición Galega. Na III lexislatura, aínda que
obtivo o escano con Coalición Galega, estivo no Grupo Mixto pola mesma circunscrición,
e na IV lexislatura foi deputado do PSdeG, por Ourense como independente.
Causou baixa o 6 de febreiro de 1996.
Naceu en Ribeira (A Coruña) o 20 de xuño de 1943.
É enxeñeiro superior de telecomunicacións e licenciado en
Ciencias Empresariais pola Universidade Pontificia de Comillas
(ICADE). Foi xefe da Sección de Relacións coas Administracións
Estranxeiras, delegado provincial da Compañía Telefónica
Nacional de España e director xeral do Servizo de Autoestradas
e Autovías S.A. de Galicia.
Na súa traxectoria política hai que destacar que foi membro
fundador de Coalición Galega. Desde 1987 ata 1990 estivo
á fronte da Consellería de Industria, Comercio e Turismo da
Xunta de Galicia. En febreiro de 1996 deixou a política para
regresar á empresa privada.
No seu percorrido no Parlamento de Galicia, na I lexislatura, foi vogal das comisións de
Economía, Facenda e Orzamentos; da de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; da de
Pesca e Marisqueo e da de Peticións; na II lexislatura, á parte de comparecer para informar
da súa xestión como conselleiro de Industria, Comercio e Turismo asumiu a Secretaría da
Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e foi vogal das comisións de Pesca e
Marisqueo; do Regulamento e tamén da Comisión non Permanente de Furtivismo; na III
lexislatura formou parte como vogal das comisións de Peticións; do Regulamento e da de
Control da Corporación RTVG; e nas comisións non permanentes presidiu a da investigación do afundimento do buque Mar Egeo e foi vogal das de Narcotráfico e de Pesca na
UE. Finalmente, na IV lexislatura, foi vogal das comisións de Pesca e Marisqueo; Control da
Corporación RTVG e da de Economía, Facenda e Orzamentos.
Ademais, foi membro do Consello de Administración da Compañía de Radiotelevisión de
Galicia (CRTVG) e membro do Consello Asesor de TVE en Galicia.
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Padín Sánchez, Pablo
Deputado de Coalición Galega pola provincia de Pontevedra na II lexislatura.
Naceu en Vigo o 29 de outubro de 1940. Licenciado en
Dereito pola Universidade de Madrid. Desenvolveuse profesionalmente no mundo empresarial, creou e dirixiu as empresas
Dkor, Import e Tukasa.
No ámbito político, foi concelleiro e tenente de alcalde de
Vigo, ademais de deputado provincial nos comicios municipais
desde 1983 ata 1987. Participou na redacción do Estatuto
dos 16 en representación da UCD, polo cal recibiu no ano
2017 a Medalla do Parlamento de Galicia.
Logo da disolución da UCD entrou en Coalición Galega. Foi conselleiro de Sanidade entre
1987 e 1990. No ano 2005, CG integrouse en Terra Galega, que Pablo Padín presidiu
desde 2006 ata 2012. Posteriormente pasou a ser presidente de honra.
No Parlamento, á parte de comparecer para informar da súa xestión como conselleiro de
Sanidade, foi presidente da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos e vogal da Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da de
Pesca e Marisqueo, da do Regulamento e da Comisión non Permanente sobre o Furtivismo,
ademais de voceiro suplente de Coalición Galega.

Palmou Lorenzo, Xesús Carlos
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas,
na III, IV, V, VI e VII.
Naceu en Rodeiro (Pontevedra) o 17 de agosto de 1949.
Doutor en Dereito. Experto en políticas públicas e de goberno
pola Universidade de Alcalá de Henares. No ano 1972
ingresou na Policía e, en 1980, xa como inspector xefe, pediu
a excedencia para dedicarse á avogacía.
Entrou en 1985 en Alianza Popular, reconvertida logo no
Partido Popular. No seu seo desempeñaría diversos cargos,
principalmente o de secretario xeral en Galicia desde 1999
ata 2006. Foi elixido concelleiro e tenente de alcalde no
Concello da Estrada en 1987, e conservaría eses postos ata
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1996, cando foi designado conselleiro de Xustiza da Xunta, ata 1999, cargo que volvería
exercer entre 2003 e 2005. Entrou no Consello de Contas en 2009, que presidiu desde
2013 ata 2015, ano no que abandonou a escena política.
Ao longo da súa dilatada traxectoria parlamentaria, á parte de comparecer na V lexislatura
como conselleiro, durante a III lexislatura presidiu a Comisión do Estatuto dos Deputados e
pertenceu como vogal á Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e
á de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. Na IV lexislatura presidiu a Comisión
do Estatuto dos Deputados e foi vogal da do Regulamento; da de Agricultura, Alimentación,
Gandería e Montes e da Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Na VI lexislatura foi vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e da
do Regulamento. Na VII lexislatura formou parte como vogal da Comisión Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior; da de Economía, Facenda e Orzamentos e da de
Control da Corporación RTVG.
Secretario da comisión e membro da ponencia para a elaboración da reforma do actual
Estatuto de Autonomía. Ponente do Grupo Parlamentario Popular de Galicia en todas as
ponencias que elaboraron as sucesivas leis do Dereito Civil de Galicia e do Recurso de
Casación.

Páramo Neyra, Juan Manuel
Deputado de Coalición Popular pola provincia da Coruña na II lexislatura.
Naceu en Lugo o 15 de marzo de 1939. Licenciado en Enxeñería
de Camiños, Canles e Portos pola Universidade Politécnica
de Madrid. Foi decano do seu colexio profesional, ademais de
docente na Universidade da Coruña.
Membro do Partido Liberal, presidiu esta formación política en
Galicia desde 1982 ata 1998, coa que se integrou en UCD.
Foi director xeral de Urbanismo da Xunta da preautonomía
desde 1979 ata 1982 e tenente de alcalde de Santiago de
Compostela entre 1979 e 1983. Tras a disolución daquela
formación política, entrou en Coalición Popular. Foi conselleiro
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de Pesca, Marisqueo e Cultivos Mariños entre os anos 1986 e 1987. Tamén foi presidente
da Autoridade Portuaria da Coruña entre 1982 e 1983, e, logo, desde 1996 ata 1999.
Na súa traxectoria no Parlamento, á parte de comparecer para informar das súas
xestións como conselleiro, foi vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos; de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes; de Pesca e
Marisqueo; e do Regulamento.

Pardellas de Blas, Xulio Xosé
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra na II lexislatura.
Naceu en Pontevedra o 9 de abril de 1949. Licenciado e
doutor en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago
de Compostela. Profesor do Departamento de Economía
Aplicada da Universidade de Vigo, institución da cal foi vicerreitor. Membro da área de Ciencias Mariñas do Instituto Padre
Sarmiento de Estudos Galegos e asesor da Organización das
Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura.
Comezou a militar no socialismo no ano 1975, primeiro no
PSG e logo no PSdeG, no que desempeñou postos na súa
executiva en diferentes etapas. Á parte do seu paso polo
Parlamento, tivo cargos de responsabilidade na Consellería de Pesca, como o de director do
Centro de Información Pesqueira e Marisqueira.
Na Cámara autonómica foi presidente da Comisión non Permanente sobre o Furtivismo e
vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos e de Pesca e Marisqueo.
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Pardo López, María del Carmen
Deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense na VIII lexislatura,
ata o 6 de maio do 2009, en que causou baixa, e na IX lexislatura, pola mesma
circunscrición, ata o 4 de agosto do 2015, en que novamente causou baixa.
Naceu en París o 24 de setembro de 1971 e fala cinco
linguas. Doutora en Turismo e licenciada en Económicas e
Empresariais; máster universitario en Unión Europea, posgraos
en Dirección de Empresas Turísticas e en Márketing Turístico.
Desempeñou postos directivos en diversas compañías hoteleiras,
sector ao que regresou, tras a súa pasaxe pola política,
asumindo asemade a dirección dun máster en Intelixencia
Turística e a creación da súa propia empresa dedicada ao
turismo accesible.
No ámbito político, en 2007, presentouse ás eleccións
municipais nas listas do PP e foi elixida concelleira e tenente de alcalde da Corporación
Municipal de Verín, postos que abandonou ao entrar no Parlamento. Logo deixaría o posto
de deputada para ocuparse da Secretaría Xeral de Turismo ata 2013. Presentouse nas
listas populares ao Parlamento Europeo en 2014, pero non conseguiu o escano. Tutelou a
Comisión Rexional de Turismo e Comercio do PPdG e a provincial de Turismo do PPdeOU.
No seu percorrido na Cámara autonómica, na VIII lexislatura, foi secretaria da Comisión de
Economía, Facenda e Orzamentos e vogal da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo, ademais de vogal da Deputación Permanente; e na IX lexislatura formou parte
como vogal da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos.

Pardo Montero, José María
Deputado da UCD pola provincia de Lugo na I lexislatura.
Naceu en Sobrado (A Coruña) o 24 de setembro de 1930 e
finou en Lugo o 25 de outubro de 2015. Licenciado en Dereito
pola Universidade de Santiago de Compostela, exerceu como
avogado e foi presidente da Caixa Rural Galega.
A súa vida política comenzou na UCD, formación coa que sería deputado por Lugo no Congreso durante a lexislatura constituínte, entre 1977 e 1979; e senador na I lexislatura pola
mesma circunscrición, de 1979 a 1982. En 1979 tamén foi
nomeado conselleiro de Urbanismo na Xunta de Galicia na eta-
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pa preautonómica. Volveu ao Congreso de 1986 a 1989 como deputado por Pontevedra,
polo CDS, aínda que xa en 1987 participou na creación da Coalición Progresista Galega.
No Parlamento, ademais de voceiro do Grupo Parlamentario de Centristas, foi membro da
Deputación Permanente, presidente das comisións Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior e de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Foi vogal nas comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; do Regulamento; de
Peticións e doutras de carácter non permanente, como a das sedes, a da parcelaria, a de
asuntos europeos e a da reforma do Estatuto de autonomía.

Parga Núñez, Manuel
Deputado do BNG pola provincia de Lugo na VII lexislatura, desde o 13 de setembro de 2005,
en substitución de Fernando Xavier Blanco Álvarez, e na VIII lexislatura, desde o 10 de outubro
de 2011, pola mesma circunscrición, novamente en substitución do deputado Blanco Álvarez
Naceu en Lugo. Licenciado en Xeografía e Historia, foi profesor
no CEIP de Cervo e no Instituto de Educación Secundaria Monte
Castelo, de Burela, ata a súa xubilación no ano 2015.
A súa carreira política comezou en Cervo como concelleiro.
Presidiu a Comisión Xestora Veciñal en Burela en 1995 cando
botou a andar o concello logo da súa segregación do municipio de Cervo. Pertenceu ao BNG, e, no seu seo, á corrente
Abrente.
No Parlamento, durante as lexislaturas VII e VIII, foi vogal na
Comisión de Educación e Cultura; e, na VII lexislatura, foi
vicepresidente da Comisión de Pesca e Marisqueo.
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Paz Antón, Xosé Ramón
Deputado do BNG pola provincia de Pontevedra na VII lexislatura.
Naceu no Porriño (Pontevedra) o 26 de abril de 1957. Artista
plástico, membro fundador do grupo musical Na Lúa.
Comezou a militar no Bloque Nacionalista Galego en 1982,
o ano da súa creación. Con esta formación política sería
concelleiro no Porriño desde 1991 ata 2003 e, logo, no 2011.

Na Cámara galega, durante a VII lexislatura, foi presidente da
Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e vogal nas
comisións de Educación e Cultura; e de Relacións co Consello
de Contas. Tamén presidiu a Comisión non Permanente para o
Estudo sobre os Emigrantes Galegos.

Paz Franco, María Tereixa
Deputada do BNG pola provincia de Ourense en varias lexislaturas, na VII, VIII e IX.
Naceu en Barbadás (Ourense) o 7 de febreiro de 1967.
Estudou Psicoloxía na Universidade de Santiago de
Compostela. En 1990 ingresou como funcionaria
na Administración de Xustiza.
Entrou no BNG en 1992, e formou parte do seu Consello
Nacional. Con esa formación política concorreu ás eleccións
municipais de 1995 en Barbadás, foi elixida concelleira e
exerceu como voceira do seu grupo ata o 2005. Tamén
exerceu como deputada provincial entre os anos 1999 e 2005.
Foi membro da Dirección Nacional da CIG-Administración.
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Na Cámara autonómica, durante a VII lexislatura, foi vicepresidenta da Mesa do
Parlamento e vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. Na VIII
lexislatura foi vicepresidenta da Comisión do Estatuto dos Deputados e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes; e do Regulamento, ademais de membro da Deputación Permanente.
Finalmente, na IX lexislatura, foi secretaria da Comisión de Agricultura, Alimentación,
Gandería e Montes e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior; de Peticións; e da Comisión non Permanente de Estudo para a Igualdade e para
os Dereitos das Mulleres.

Pazos Couñago, Alberto
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral de Pontevedra na IX e X lexislatura.

Naceu en Redondela en 1972. Licenciado en Dereito pola
Universidade Complutense e UEM-CEES (Universidad Europea
de Madrid-Centro Europeo de Estudios Superiores). Máster en
asesoría xurídica de empresas. Foi director xeral de Administración Local da Xunta de Galicia desde decembro de 2013
ata 2016.
Concelleiro do PP no Concello de Redondela desde 2007
ata 2013 e deputado provincial polo Partido Xudicial de Vigo
desde 2011 ata 2012. En 2013 recibe a acta de deputado
no Parlamento de Galicia, que deixa para ser director xeral na
Xunta. En maio de 2016 foi elixido coordinador de organización do Partido Popular de Galicia.
En novembro de 2016 accede ao Parlamento de Galicia na X lexislatura. É voceiro do
Grupo Parlamentario Popular de Exteriores e Cooperación na Comisión 1ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
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Pazos Varela, Xosé Manuel
Deputado de Esquerda de Galicia pola provincia de Pontevedra durante a V lexislatura. Ao non
acadar o seu partido o número de escanos para formar grupo, pasou ao Grupo Mixto.
Naceu en Cangas do Morrazo (Pontevedra) o 19 de marzo de
1957. Diplomado en Maxisterio pola Universidade de Santiago
de Compostela. É funcionario da Consellería de Educación.
Ademais, ten unha dilatada traxectoria como actor, autor e
tradutor teatral coas compañías Teatro de Ningures e Teatro do
Atlántico, e mesmo no Centro Dramático Galego.
En política, inicialmente militou no Partido Socialista Galego,
reconvertido logo no PSG-EG, co cal foi concelleiro en
Cangas entre os anos 1990-1995. Seguiu sendo concelleiro
desde 1995 ata 1997, como responsable de Cultura con
Esquerda Unida-Esquerda Galega. A súa carreira continuaría
na política local como concelleiro de Alternativa Canguesa de Esquerdas e novamente
responsable de Cultura entre 2007 e 2009. Foi edil da oposición entre 2011 e 2015, e
finalmente, tras os comicios do ano 2015, converteuse en alcalde.
Na Cámara autonómica foi vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos; de Educación e Cultura; de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes; e de Pesca e Marisqueo.

Pedrosa González de Castejón, Pilar
Deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense nas lexislaturas III e IV.
Naceu en Madrid o 18 de novembro do ano 1948 e finou en
Ourense o 5 de febreiro do ano 2011. Estudou Secretariado
Internacional e profesionalmente desenvolveuse tanto no mundo
da empresa privada coma no ámbito público, dentro do
Ministerio de Traballo.
Vencellada politicamente ao Partido Popular, exerceu como
secretaria da xunta local desta formación en Ourense, e tamén
participou no comité executivo provincial.
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No Parlamento, durante a III lexislatura foi vogal das comisións de Educación e Cultura e de
Sanidade, Política Social e Emprego, ademais de vicepresidenta da Comisión de Control
da CRTVG. Mantivo este último cargo na IV lexislatura, na cal tamén foi vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de Sanidade,
Política Social e Emprego e da de Seguimento do Financiamento Universitario, ademais de
membro suplente da Deputación Permanente.

Pedrosa Vicente, Juan
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na V e na VI.
Naceu en Vigo o 28 de maio de 1957. Licenciado en
Ciencias Económicas e Empresariais, forma parte do Corpo
Superior de Funcionarios da Xunta de Galicia e exerceu como
interventor habilitado no Concello de Tomiño.
Vencellado politicamente ao Partido Popular, a súa carreira
pública comeza como delegado provincial da Consellería
de Xustiza entre 1993 e 1994. Logo sería director xeral de
Relacións Laborais, desde 1994 ata 1997, e exerceu como
xefe do Servizo de Formación e Colocación da Delegación da
Xunta en Vigo. Dentro do seu partido desempeñou os cargos de
secretario executivo de organización e responsable da coordinación da campaña electoral en Vigo nas eleccións de 1997.
Na Cámara autonómica, durante a V lexislatura, foi secretario da Mesa do Parlamento,
vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e secretario das
comisións de Peticións e do Regulamento. Así mesmo, na VI lexislatura repetiu como secretario da Mesa e foi vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos, secretario da de Peticións e da do Regulamento, ademais de membro
da Deputación Permanente.
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Pena Souto, José Serafín
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas, na III e na IV.
Naceu na Coruña o 22 de maio de 1928 e finou en Lugo o
3 de febreiro do 2016. Tras cursar o bacharelato iniciou unha
exitosa carreira empresarial nos sectores do comercio, dos
recreativos, dos espectáculos, da construción e da hostalaría.
Membro de Alianza Popular e do Partido Popular. Con esta
formación política foi concelleiro da Corporación Municipal de
Lugo desde 1974 ata 2007 e, en varias ocasións, exerceu o
cargo de tenente de alcalde, con responsabilidades nas áreas
de medio rural, medio ambiente, iluminación ou vías e obras.
Na súa traxectoria no Parlamento, na III e IV lexislaturas, foi
vicepresidente da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e vogal das comisións
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; Industria, Enerxía, Comercio e Turismo;
e Relacións co Consello de Contas, ademais de suplente da Deputación Permanente

Pensado Barbeira, Fernando Alfredo
Deputado de Coalición Popular pola provincia de Lugo na II lexislatura, e do Partido Popular, pola
mesma circunscrición, nas lexislaturas III, IV e V, ata o 6 de xullo de 1999, en que causou baixa.
Naceu na Baña (A Coruña) o 5 de agosto de 1952. Licenciado
en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela,
exerce como médico no concello lucense de Palas de Rei
desde o ano 1978.
A súa vida política comezou co Partido Popular, do que foi
presidente do Comité Local de Palas de Rei e alcalde entre
1983 e 1985 e entre 1999 e 2011. Representou a ese municipio na Deputación Provincial de Lugo desde 1983 ata 1988,
e, nos períodos sucesivos, desde o ano 2003.
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No seu percorrido no Parlamento, na II lexislatura, foi secretario da Comisión de Sanidade,
Política Social e Emprego e vogal das comisións de Agricultura, Alimentación, Gandería
e Montes; e de Control da CRTVG. Na III lexislatura presidiu a Comisión de Sanidade,
Política Social e Emprego e foi vogal das de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes;
e de Control da CRTVG, ademais de suplente da Deputación Permanente. Na IV lexislatura
presidiu a Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e foi vogal das de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes. E, finalmente, na V lexislatura, presidiu a Comisión de Sanidade,
Política Social e Emprego.

Pérez Álvarez, Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas,
na III e na IV, ata o 20 de xuño de 1995 en que causou baixa.
Naceu en Sober (Lugo) o 3 de decembro de 1946. Licenciado
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e
Diplomado en Estudos Avanzados pola Universidade de Vigo.
Foi profesor da Escola de Estudos Sociais. Exerceu profesionalmente como inspector de Traballo e Seguridade Social ata a
súa xubilación no ano 2016.
A súa carreira política comezou nas eleccións municipais de
1987, cando foi elixido concelleiro da Corporación Municipal
de Vigo co Partido Popular, formación política que presidiu
nesta cidade. Conselleiro de Traballo e Servizos Sociais da
Xunta de Galicia, desde 1990 ata 1991, e alcalde de Vigo, desde 1995 a 1999.
Compaxinou este cargo co de senador entre 1996 e 1998. Foi vogal da Federación
Española de Municipios e Provincias en 1995 e 1996 e presidente do Eixo Atlántico do
Noroeste Peninsular de 1996 a 1999. Finalmente, de 1999 a 2004, obtivo a acta de
eurodeputado.
Na súa traxectoria no Parlamento, na III lexislatura, á parte de comparecer para informar
das súas xestións como conselleiro, foi membro da Deputación Permanente e vogal das
comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Sanidade, Política
Social e Emprego; e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. E na IV lexislatura foi membro suplente da Deputación Permanente e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos; e de Control da CRTVG.

-P-

260

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Pérez Ares, César Augusto
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VI lexislatura, desde o 25 de maio de
2004, en substitución de Salvador González Solla; e na VII lexislatura, pola mesma circunscrición.
Naceu na Rúa (Ourense) no ano 1961. Diplomado en
Humanidades.A súa carreira política comezou no municipio de
Tomiño onde foi concelleiro con responsabilidades de goberno
desde 1991 ata 2007. Ocupouse da área de Cultura. Tamén
representou a este concello na Deputación de Pontevedra. En
2009 nomeárono xefe territorial da Consellería de Educación
na provincia de Pontevedra, cargo no que repetiu despois das
eleccións autonómicas de 2012 e 2016.
No Parlamento, na VI lexislatura, interveu nas comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Sanidade,
Política Social e Emprego; e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. E na VII lexislatura
participou nas comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Educación e Cultura; e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.

Pérez Hernández, Berta
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na IX lexislatura.
Naceu en Cangas do Morrazo (Pontevedra) o 12 de xullo de
1974. Diplomouse en Fisioterapia e exerce profesionalmente.
A súa entrada en política tivo lugar nas eleccións municipais
do 2011, cando se presentou polas listas do Partido Popular
en Cangas. Accedeu ao goberno municipal como tenente de
alcalde e delegada da área de Turismo. Nos comicios de
2015 optou, en cambio, á Alcaldía de Bueu, pero só logrou a
acta de concelleira.
No Parlamento foi vicepresidenta da Comisión de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo e vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo.
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Pérez Herráiz, Margarita
Deputada do PSdeG pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas, na VI e na VII,
ata o 3 de abril de 2008, en que causou baixa
Naceu en Lugo o 30 de maio de 1955. Diplomada en
Graduado Social pola Universidade da Coruña, accedeu
como funcionaria á Xunta de Galicia.
Durante a Transición pertenceu ao Partido Socialista Popular,
que logo se fusionaría co PSOE. E xa dentro do PSdeG formou
parte da executiva galega. Foi deputada no Congreso durante
as lexislaturas IX, X, XI e XII, nos períodos que van de 2008 a
2011, de 2014 a 2015, no 2016 e do 2016 en adiante,
respectivamente.
No Parlamento de Galicia, na VI lexislatura, foi portavoz da Comisión de Sanidade,
Política Social e Emprego e secretaria da Comisión de Relacións co Consello de Contas.
Na VII lexislatura foi membro suplente da Deputación Permanente, vicepresidenta da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e portavoz da Comisión de Sanidade, Política
Social e Emprego.

Pérez Hortas, Maximino
Deputado da UCD pola provincia de Lugo na I lexislatura.
Naceu en Monforte de Lemos (Lugo) o 9 de xullo de 1917
e finou na mesma localidade o 8 de outubro de 2010.
Licenciado en Dereito pola Universidade de Salamanca, dirixiu o
Colexio Santo Antonio, de Monforte de Lemos, e exerceu como
avogado.
Durante a Transición afiliouse á UCD, coa que foi tenente de
alcalde en Monforte desde 1979 ata 1983. Tras a disolución
desa formación ingresou no CDS, partido co que foi concelleiro
en Monforte de Lemos desde 1986 ata 1989.
Na Cámara autonómica foi portavoz suplente do Grupo Parlamentario Centristas;
presidente da Comisión do Estatuto dos Deputados; vicepresidente da Comisión de
Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes e vogal nas comisións de Economía,
Facenda e Orzamentos; de Educación e Cultura; de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo;
e de Incompatibilidades.
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Pérez López, Álvaro
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IX lexislatura ata o 14 de
decembro de 2012, en que causou baixa; e na X lexislatura, pola mesma circunscrición,
ata o 18 de novembro do 2016, en que novamente causou baixa.
Naceu na Coruña en 1973. Licenciado en Dereito e diplomado en Empresariais pola Universidade Pontificia de Comillas e
máster en Dereito Comunitario pola Universidade Libre de Bruxelas. Exerceu como avogado e como docente da Escola de
Práctica Xurídica de Santiago de Compostela.
Foi asesor técnico da Consellería de Medio Ambiente, entre
1999 e 2003, e asesor para asuntos parlamentarios na Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, entre
2003 e 2005. Exerceu labores de coordinación técnica no
Grupo Parlamentario Popular desde 2005 ata 2009. Tras as
eleccións autonómicas dese ano, foi nomeado director xeral do Gabinete da Presidencia
da Xunta de Galicia, cargo que volveu asumir despois dos comicios de 2012 e 2016.
No seu percorrido no Parlamento formou parte como vogal das comisións Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior; e de Economía, Facenda e Orzamentos. Así mesmo,
foi suplente da Deputación Permanente.

Pérez Queiruga, Ricardo
Deputado de Alianza Popular pola provincia da Coruña, na I lexislatura, e de Coalición
Popular, pola mesma circunscrición, na II lexislatura ata o 14 de xullo de 1987.
Naceu en Ribeira (A Coruña) o 10 de marzo de 1929 e finou
na mesma localidade o 11 de maio de 2017. Diplomado
en Maxisterio, licenciouse en Ciencias Políticas ao retirarse da
actividade pública. Traballou como profesor e como director
dunha sucursal bancaria, antes de fundar unha empresa de
material de pesca e náutica. Tamén foi patrón maior da Confraría de Pescadores de Aguiño (Ribeira).
A súa carreira política comezou cando foi designado alcalde de Berlanga do Bierzo, cargo que desempeñou desde
1963 ata 1965. Despois foi nomeado primeiro edil de Ribeira
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entre 1975 e 1979. Xa en democracia, foi membro de Reforma Democrática e de Alianza
Popular. Exerceu os cargos de director xeral de Pesca e Portos Pesqueiros e director xeral
de Ordenación Pesqueira da Xunta de Galicia durante o goberno de Xerardo Fernández
Albor. Entre 1987 e 1991 volveu ser rexedor do Concello de Ribeira e, paralelamente,
deputado provincial, cargos que compaxinou co de senador entre 1989 e 1993, ano no
que abandonou a política.
No Parlamento, na I lexislatura, foi presidente da Comisión de Pesca e Marisqueo e vogal da Comisión de Educación e Cultura, cargos que repetiu na II lexislatura xunto co de
vogal da Comisión de Control da CRTVG e da Comisión non Permanente sobre o Furtivismo.

Pérez Seco, José Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na X lexislatura.
Naceu na Capela (A Coruña) o 5 de maio de 1969. Acadou
o título de técnico delineante nas especialidades Industrial e
de Edificios e Obras no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, de Ferrol.
Exerceu esta profesión en empresas privadas e mais en institucións como o Concello da Coruña ou a Deputación de Lugo.
Vinculado politicamente ao PSdeG, responsabilizouse como
secretario de organización da Agrupación Socialista da
Capela.
No Parlamento asumiu a Secretaría da Comisión de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes e forma parte como vogal
da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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Pérez Touriño, Emilio
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas,
na V, VI, VII e VIII, ata o 10 de marzo de 2010, en que causou baixa.
Naceu na Coruña o 8 de agosto de 1948. Licenciouse e
doutorouse en Ciencias Económicas e Empresariais pola
Universidade de Santiago de Compostela e realizou
estudos de posgrao na Universidade de Grenoble (Francia). Foi
profesor titular de Economía Aplicada e vicerreitor de Asuntos
Económicos na USC.
Durante a transición democrática foi un activo dirixente estudantil
e militante do Partido Comunista de Galicia. Participou directamente no proceso do Estatuto de Autonomía de Galicia e
nos Pactos do Hostal que o posibilitaron. No ano 1985 foi
xefe de gabinete do ministro de Transportes, Turismo e Comunicacións, Abel Caballero. Afiliouse ao PSdeG no ano 1988.
Desde 1986 ata 1990 foi subsecretario do devandito ministerio, e, desde 1991 ata
1994, secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Obras Públicas, Transportes e
Medio Ambiente. Entre 1996 e 1997 foi deputado no Congreso dos Deputados.
Foi presidente da Xunta de Galicia entre 2005 e 2009, e secretario xeral do Partido
Socialista de Galicia desde 1998 ata marzo de 2009. Como ex-presidente da Xunta,
foi membro do Consello Consultivo de Galicia ata 2016. Na actualidade é profesor ad
honorem da USC.
No seu percorrido no Parlamento, durante as lexislaturas V e VI, foi voceiro do seu grupo e
vogal da Deputación Permanente; na V lexislatura formou parte como vogal da Comisión
de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; na VI lexislatura foi
vogal da Comisión do Regulamento; na VII lexislatura, membro da Deputación Permanente, ademais de comparecer para informar das súas xestións como presidente da Xunta de
Galicia; e, finalmente, na VIII lexislatura, vogal da Comisión do Regulamento.
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Pérez Varela, Jesús
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na V lexislatura.
Naceu en Redondela (Pontevedra) no ano 1949. Diplomado
en Maxisterio pola Escola de Lugo e en Xornalismo pola Escola
Oficial de Madrid. Exerceu como xornalista en diversos medios
de comunicación, como Marca, La Gaceta del Norte ou El
Imparcial, diario que chegou a dirixir. Tamén foi xefe de Publicacións e Comunicación do Museo Arqueolóxico Nacional.
Vencellado politicamente ao PP, foi o seu coordinador rexional
de comunicación. Na campaña para os comicios autonómicos de 1989 fíxose cargo da Oficina de Información Electoral
do partido e, tras o triunfo de Manuel Fraga, foi designado
director do Gabinete de Comunicación do presidente da Xunta
de Galicia, cargo que se convertería logo no de secretario xeral de Comunicación, entre
1991 e 1996. Foi conselleiro de Cultura e Comunicación Social desde 1997 ata o 2005
e, posteriormente, desempeñou un posto no Consello de Administración da CRTVG.
No Parlamento de Galicia compareceu en numerosas ocasións para informar das súas
xestións como conselleiro.

Pérez Vidal, Tomás
Deputado por Ourense do Grupo Parlamentario Popular na I, II, III e IV lexislaturas.
Naceu en Casoio, Carballeda de Valdeorras (Ourense) o 21
de decembro de 1954. É licenciado en Ciencias Económicas
e Empresariais pola Universidade Complutense de Madrid
e doutor en Económicas pola Universidade de Santiago de
Compostela. Desde 1998 dirixe un despacho profesional en
Ourense e actualmente é conselleiro de Puentes y Calzadas,
Grupo de Empresas S.A.
Compaxinou o cargo de deputado autonómico co de subdirector
xeral de Xestión Económica da Xunta en 1982; co de director
xeral de Relacións Institucionais desde 1983 ata 1985; e co
de senador entre 1990 e 1991. Nas eleccións municipais de
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1991 logrou a acta de concelleiro do Concello de Ourense e deputado na Deputación
Provincial. Pouco despois foi nomeado conselleiro de Agricultura, Gandería e Montes,
cargo que desempeñou ata 1998. De 1994 a 1997 foi vicepresidente da Conferencia
Nacional de Agricultura.
No seu percorrido no Parlamento, durante a I lexislatura, foi vogal das Comisións de Economía, Facenda e Orzamentos e da de Sanidade, Política Social e Emprego; na II lexislatura
comezou como vicepresidente do Parlamento e, en 1986, asumiu a Presidencia. Simultaneamente presidiu as comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; a do
Regulamento e a de Peticións. Finalmente, durante as lexislaturas III e IV, na súa condición
de conselleiro, tramitou, entre outras, as seguintes iniciativas: o Plan forestal de Galicia, a
Lei de caza de Galicia, a Lei de animais domésticos en catividade e a Lei de pesca fluvial.
No ano 2016 recibiu a Medalla do Parlamento de Galicia.

Pía Martínez, Juan Luis
Deputado de Alianza Popular pola provincia da Coruña na I lexislatura.
Naceu en Ferrol o 27 de setembro de 1928 e faleceu no
concello coruñés de Ortigueira o 24 de decembro de 1988.
Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela, exerceu como avogado, como xuíz e, ademais,
como profesor de ensino medio.
Designado alcalde de Ortigueira no ano 1969, continuou no
posto ata as primeiras eleccións en democracia, en 1979. Ao
ano seguinte ingresou en Alianza Popular. Foi director xeral de
Administración Local desde 1982 ata 1983, conselleiro de
Xustiza e Interior en 1983, director xeral de Xustiza e Gobernación entre 1983 e 1986, e director xeral de Xustiza en 1986.
No Parlamento de Galicia, á parte de comparecer como conselleiro, foi presidente da
Comisión do Regulamento, presidente da Comisión non Permanente para a Reforma do
Estatuto de Autonomía e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior; e de Peticións. Tamén foi suplente da Deputación Permanente.
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Pico Tembrás, Juan Eladio
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IV lexislatura,
desde o 9 de xullo de 1997, en substitución de José Antonio Cesáreo Franco Cerdeira.
Naceu na Capela (A Coruña) o 22 de marzo de 1957. Tras
cursar o bacharelato superior, en 1980, comezou a traballar
na empresa de enerxía Endesa-As Pontes.
Entrou en Alianza Popular en 1981 e foi secretario do
Comité Local das Pontes de García Rodríguez desde 1982 ata
1985, e, máis adiante, presidente do Comité Local do Partido
Popular, desde 1990 ata 1996. Con esta formación política
sería concelleiro das Pontes desde 1999 ata 2015.
Na Cámara autonómica participou nos plenos debatendo e
apoiando as iniciativas do seu grupo parlamentario.

Pierres López, María Luisa
Deputada do PSdeG pola provincia de Pontevedra na X lexislatura.
Naceu en Pontevedra no ano 1976. Licenciouse en Arquitectura
pola Universidade da Coruña, carreira que exerceu profesionalmente en diversos estudos, e particularmente, desde o ano
2005, formando parte da directiva do Colexio de Arquitectos
de Galicia (Coag) desde o ano 2011. Funda, así mesmo, un
dos primeiros espazos de traballo colaborativo de Galicia no
ano 2013.
A súa vida política comezou no ano 1995, cando ingresa,
como militante, no PSdeG.
No Parlamento forma parte como vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos e da Comisión non Permanente de Estudo para a
Igualdade e para os Dereitos das Mulleres.
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Pin Fernández, Nazario
Deputado de Coalición Popular pola provincia de Lugo na II lexislatura, desde o 13 de
maio de 1986, en substitución de Antonio Rosón Pérez, e do Partido Popular, pola mesma
circunscrición, nas lexislaturas III e IV, ata o 17 de xuño de 1995 en que deixou o escano
para presentarse ás eleccións municipais.
Naceu en Esqueira, Ribeira de Piquín (Lugo) o 1 de xuño de
1942. Mestre coa especialidade de Matemáticas e Ciencias
pola UNED e Licenciado en Educación Física polo INEF de
Madrid. Exerceu a docencia en centros públicos e privados.
Comezou a súa vida política en Alianza Popular. En 1984
presidiu o Partido Popular en Monforte de Lemos, onde foi
concelleiro e voceiro desta formación política. Nos comicios
municipais de 1995 foi elixido alcalde, cargo que desempeñou
ata 2003.
No seu percorrido no Parlamento, durante a II lexislatura, foi vogal das comisións de
Economía, Facenda e Orzamentos; de Educación e Cultura; e de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes; na III lexislatura foi membro da Deputación Permanente e vogal das
comisións de Educación e Cultura; e de Relacións co Consello de Contas; e, finalmente,
na IV lexislatura foi membro da Deputación Permanente, vicepresidente da Comisión de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e vogal das comisións de Economía, Facenda
e Orzamentos e da de Educación. Voceiro de cultura, xuventude e deportes.
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Piñeiro López, Ramón
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na I lexislatura.
Naceu en Láncara (Lugo) o 31 de maio de 1915 e faleceu en
Santiago de Compostela o 27 de agosto de 1990. Estudou
Filosofía nas universidades de Santiago de Compostela e de
Madrid. Exerceu a docencia na universidade norteamericana
de Middlebury. Participou na creación da Editorial Galaxia e
tamén na da Fundación Penzol. Foi membro da Real Academia
Galega e o primeiro presidente do Consello da Cultura
Galega.
Os seus primeiros pasos na política deunos nos inicios da
década de 1930, cando participou na fundación das Mocidades do Partido Galeguista. Tras a Guerra Civil, participou
na reorganización do partido, aínda na clandestinidade. Durante a Transición, defendeu
a postura de incorporar o galeguismo en todos os partidos do espectro político, por iso,
tras ser candidato ao Senado por Candidatura Democrática Galega, optou por concorrer
ás primeiras eleccións autonómicas como independente nas listas do PSdeG. Impulsou o
Manifesto da aldraxe para evitar que Galicia tivera un estatuto de autonomía limitado,
aínda que o seu principal legado sería a Lei de normalización lingüística.
No ano 2009 dedicóuselle o Día das letras galegas.
Na súa traxectoria na Cámara autonómica foi vogal das comisións Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos; de Educación e Cultura; da Comisión Non Permanente sobre as
Sedes Institucionais; e da Comisión non Permanente para a Reforma do Estatuto de
Autonomía.
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Piñeiro Martínez, María Soledad
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na VIII lexislatura, desde o 12 de maio
de 2009, en substitución de Diego Calvo Pouso, e na IX lexislatura, desde o 18 de decembro de
2012, en substitución de Álvaro Pérez López, ata o 2 de decembro de 2015 en que causou baixa.
Naceu en Carnota (A Coruña) o 1 de outubro de 1968.
Diplomouse en Maxisterio pola Universidade de Santiago de
Compostela e exerce de mestra.
A súa carreira política está ligada ao Partido Popular, do que
foi membro da Xunta Directiva da Coruña. En 1999 concorreu
ás eleccións municipais nas listas do PP e foi elixida concelleira
en Carnota, cargo que renovaría ata o 2015. Foi tenente de
alcalde desde 2007 a 2011.
Na seu percorrido no Parlamento foi presidenta da Comisión
de Educación e Cultura, e vogal na Comisión de Pesca e
Marisqueo, nas dúas lexislaturas, na VIII e na IX. O seu labor estivo ligado ás áreas de
educación e pesca e aos temas relacionados coa Costa da Morte. Membro do xurado do
concurso escolar do Parlamento en representación da súa presidenta, nas lexislaturas VIII e
IX, en todas as súas edicións.

Piñeiro Mouriño, Ildefonso
Deputado de Coalición Galega pola provincia de Lugo na II lexislatura, desde o
15 de setembro de 1987, en substitución de Celestino Torres Rodríguez. Adscribiuse ao Grupo Popular.
Naceu en Lugo o 7 de maio de 1927 e faleceu en Chantada
o 7 de xullo de 2014. Diplomado en Enfermería pola Universidade de Salamanca e en Podoloxía pola Universidade de
Madrid. Exerceu de asistente técnico sanitario en Chantada.
A súa vida política comezou en Coalición Galega, formación
coa cal foi tenente de alcalde en Chantada entre os anos 1983
e 1987. Posteriormente pasaría a Alianza Popular e ao Partido
Popular, e continuaría como tenente de alcalde entre 1987 e
1991 e, logo, como concelleiro independente no período de
1991 a 1995.
No Parlamento de Galicia foi vogal da Comisión de Sanidade,
Política Social e Emprego e da de Pesca e Marisqueo.
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Piñeiro Sánchez, Miguel Gerónimo
Deputado da UCD pola provincia de Pontevedra na I lexislatura, ata o 9 de febreiro de 1983,
en que pasou ao Grupo Mixto. Ingresou logo no Grupo Independentes de Galicia o 9 de
setembro de 1983, e, finalmente, no grupo de Coalición Galega o 14 de febreiro de 1985.
Naceu en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) o 14 de abril de
1946. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela, estableceuse como avogado na súa localidade
natal. Tamén foi letrado do Banco Exterior de España e do
Banco Simeón en Vilagarcía, ademais de asesor de varias
empresas.
A súa carreira política discorreu durante a Transición e os
primeiros anos da autonomía. Inicialmente entrara na UCD,
pero a disolución desta formación política levouno despois á
órbita de Coalición Galega. Na Xunta de Galicia foi director
xeral da Asesoría Xurídica e director xeral de Comercio, ata o
ano 1984.
No Parlamento foi membro da Deputación Permanente e vogal das comisións Institucional,
de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos; de Pesca e Marisqueo; do Regulamento e da Comisión Mixta sobre
a Parcelaria.

Pita Varela, Jaime Alberto
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na III lexislatura,
desde o 20 de xuño de 1991, en substitución de Manuel Varela Rey,
e nas lexislaturas IV, V, VI e VII, pola mesma formación e circunscrición.
Naceu en Betanzos (A Coruña) o 13 de xuño de 1944.
Diplomado en EXB e en Técnicas Directivas polas universidades de Santiago de Compostela e de Navarra. Exerceu como
docente.
Vencellado a Alianza Popular, presentouse con esta formación
política á Alcaldía de Betanzos en 1983 e saíu concelleiro,
cargo que renovou nos comicios de 1987, 1991
e 1995, e que só abandonou en 1999 cando o
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designaron conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e Relacións Institucionais,
cargo no cal se mantivo ata as eleccións autonómicas de 2005.
No seu percorrido no Parlamento, á parte de comparecer como titular da Consellería de
Presidencia, na III lexislatura participou na Comisión non Permanente sobre o Financiamento
Universitario; na IV lexislatura foi membro da Deputación Permanente, secretario da
Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e vogal das de Educación e Cultura; e de
Relacións co Consello de Contas; nas lexislaturas V e VI foi voceiro do Grupo Popular, ao
mesmo tempo que conselleiro, membro da Deputación Permanente e vogal na Comisión do
Regulamento. Finalmente, durante a VII lexislatura foi vicepresidente da Mesa do Parlamento
e da Comisión do Regulamento, ademais de vogal da Comisión de Pesca e Marisqueo e
suplente da Deputación Permanente.
No ano 2009 reincorporouse ao ensino como profesor de Xeografía e Historia ata a súa
xubilación no ano 2014.

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Deputado do BNG pola provincia de Lugo na IX lexislatura.
Naceu no Incio (Lugo) o 22 de xuño de 1956. Diplomouse en
Maxisterio e exerce a docencia en Sarria.
Vencellado politicamente ao BNG, é membro do Consello
Provincial Lugo-Sur deste partido. Foi concelleiro e voceiro
desta formación política no Concello do Incio, entre 1995
e 2007, e, paralelamente, deputado provincial ata 2003.
Exerceu o cargo de delegado da Consellería de Vivenda e
Solo na provincia de Lugo en 2008.
No Parlamento de Galicia foi vogal da Comisión de Educación
e Cultura.
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Pontón Mondelo, Ana Belén
Deputada do BNG pola circunscrición da Coruña na VI, VII, VIII, IX e X lexislatura.
Naceu en Sarria (Lugo) en 1977. Licenciada en Ciencias
Políticas e da Administración pola UCS. Membro do Consello
Nacional e da Executiva do BNG. Portavoz nacional do Grupo Parlamentario do BNG desde febreiro do ano 2012. Portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego desde o mes de
frebreiro de 2016. Como deputada na IX lexislatura foi responsable e portavoz das áreas de cultura, lingua, ordenación do
territorio e medio Ambiente. Candidata á Presidencia da Xunta
de Galicia nas eleccións do 20 de setembro de 2016. Portavoz do Grupo parlamentario do BNG na X lexislatura.

Porro Martínez, María Corina
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VI lexislatura
ata o 21 de xullo do 2003, data en que causou baixa.
Naceu en Ferrol o 1 de decembro de 1953. É diplomada en
Enfermería pola Universidade de Santiago de Compostela e
exerceu no Hospital Xeral de Vigo.
A súa carreira política comezou no ano 1995, cando se
presentou ás eleccións municipais polas listas do PP de Vigo,
saíndo elixida concelleira, con responsabilidades nas áreas de
benestar social, sanidade e consumo. Desde 1999 ata 2001
foi directora xeral de Servizos Sociais da Xunta, e conselleira
de Asuntos Sociais entre 2002 e 2003. Regresou á política
local e foi alcaldesa de Vigo desde 2003 ata 2007, e concelleira no seguinte período, ademais de vicepresidenta da Deputación de Pontevedra desde 2003 ata 2009. Compaxinou eses cargos co de senadora de
designación autonómica, de 2004 a 2006, e senadora por elección directa, de 2008 a
2009. Nese ano accedeu á Presidencia da Autoridade Portuaria de Vigo, que exerceu ata
a 2011, data na que pasou a exercer a Presidencia do Consello Económico e Social de
Galicia, cargo no que continuou despois das eleccións autonómicas de 2016.
No seu percorrido no Parlamento, á parte de comparecer para informar da súa xestión
como conselleira de Asuntos Sociais, foi vogal da Comisión do Regulamento.
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Porteiro García, María Xosé
Deputada do PSdeG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na III e na IV.
Naceu en Madrid o 25 de maio de 1952. Licenciada
Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade
Vigo. Xornalista e escritora, traballou en varios medios
comunicación e foi xefa do Departamento de Prensa
Concello de Vigo.

en
de
de
do

Vencellada ao PSdeG desde 1987, pertenceu á executiva
galega. O inicio da súa carreira política tivo lugar en Vigo,
onde foi elixida concelleira nos períodos 1987-1991 e 20032007. Tamén foi deputada no Congreso dos Deputados desde
2004 ata o 2007. Foi membro das Asambleas Parlamentarias do Consello de Europa e da Unión Europea Occidental
entre 2006 e 2007, en representación do Congreso dos Deputados. No ano 2007
pasou a exercer como delegada da Xunta en Arxentina e Uruguai, ata o 2009. Neste ano
comezou a dirixir o Museo do Ferrocarril en Madrid e asumiu a dirección de comunicación
da Fundación Ferrocarriles Españoles en 2010. Neste mesmo ano recibiu a Encomenda ao
Mérito Civil pola súa aportación á política exterior española”.
Na Cámara autonómica, na III lexislatura, foi membro suplente da Deputación Permanente
e vogal das comisións de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e de Control da CRTVG;
e na IV lexislatura foi voceira adxunta do Grupo Parlamentario Socialista, formou parte
como vogal da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e da Comisión para os
Dereitos das Mulleres.

Pose Mesura, Modesto
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas,
na VI, VII e VIII, ata o 21 de abril do 2009 en que causou baixa.
Naceu en Malpica de Bergantiños (A Coruña) o 28 de decembro
de 1955. Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade
de Santiago de Compostela, é inspector médico do Sergas.
Vencellado ao PSdeG desde 1974, foi secretario provincial
desta formación política en Pontevedra e membro da executiva
galega. En 2011, presentouse como candidato socialista á
Alcaldía de Vilagarcía de Arousa e, en 2016, entrou no
Senado por designación autonómica.
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Na Cámara galega, na VI lexislatura, foi vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; na VII
lexislatura, presidente da Comisión de Pesca e Marisqueo e vogal das comisións de
Sanidade, Política Social e Emprego; e de Relacións co Consello de Contas. Así mesmo,
na VIII lexislatura foi membro da Deputación Permanente e vogal das comisións de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo; de Peticións; e de Relacións co Consello de Contas.

Pouso Maneiro, María Herminia.
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na IX lexislatura,
desde o 18 de decembro de 2012, en substitución de Mª Belén do Campo Piñeiro.
Naceu en Ribeira (A Coruña) o 4 de setembro de 1965.
Diplomada universitaria en Maxisterio, é funcionaria da
Administración local desde novembro de 1986. Foi tesoureira
do Concello de Porto do Son ata decembro de 2012,
tesoureira da Mancomunidade de Concellos Serra da
Barbanza desde 1998 ata 2003, e de febreiro a decembro
de 2012. Actualmente é funcionaria na área de xestión tributaria, e vicepresidenta da Comunidade de Montes en Man
Común de Oleiros-Ribeira desde 2010.
Vencellada politicamente ao Partido Popular, foi elixida concelleira do municipio de Ribeira nos comicios de 2007, 2011
e 2015. Foi portavoz do grupo municipal do PP desde 2007, e ocupouse das áreas de
Facenda e Persoal ata 2016, cando foi designada primeira tenente de alcalde e
concelleira delegada das áreas de Educación e Cultura.
Na Cámara autonómica foi suplente da Comisión Permanente, portavoz na Comisión de
Relacións co Consello de Contas e vogal da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos
e da Comisión de Pesca e Marisqueo.
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Prado Cores, Monteserrat
Deputada do BNG pola provincia de Pontevedra na IX eX lexislatura.
Nada en Cambados en 1965. Diplomada en EXB e licenciada
en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de
Compostela.Traballadora do Servizo Galego de Saúde.
Vinculación co movemento asociativo, participando na
fundación e xuntas directivas de diversas asociacións culturais
e veciñais.
Concelleira en Cambados de 1991 a 1995.
Delegada na provincia de Pontevedra da Consellería de
Innovación e Industria de 2005 a 2009.
Membro do Consello de Administración da CRTVG (Compañía da Radiotelevisión de
Galicia) desde 2009 a 2012.
Membro da Executiva Nacional do BNG.
Na IX lexislatura, 2012-2016, foi portavoz de sanidade, emprego e xuventude.
Viceportavoz 2ª do Grupo Parlamentario do BNG e portavoz de sanidade.

Prado del Río, Paula
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral da Coruña na VIII, IX e X lexislatura.
Naceu en Santiago de Compostela en 1971. Licenciada en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Doutoranda do Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado
da Universidade de Santiago.
Máster en Igualdade de Oportunidades, Xénero e Educación Social e en Dirección de Persoal e Recursos Humanos.
Avogada especialista en Dereito Civil e de Familia.
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Concelleira en Santiago desde maio de 2007. Tamén foi voceira do grupo municipal e da
xunta de goberno local. Foi voceira do PPdeG desde xaneiro do 2013 a xuño do 2014.
Deputada no Parlamento de Galicia entre os anos 2009 e 2016, nos que desempeñou
os cargos de vicevoceira segunda do Grupo Parlamentario Popular e voceira das áreas
de igualdade, xustiza, interior, administracións públicas, emigración, presidencia e vicepresidencia. Foi elixida senadora o 20 de decembro de 2015 e desempeñou o cargo de
voceira adxunta deste grupo parlamentario. No PPdeG actualmente é a súa coordinadora
interparlamentaria e forma parte do Comité de Dirección autonómico do partido.
Na X lexislatura no Parlamento de Galicia é vicevoceira do Grupo Parlamentario Popular,
presidenta da Comisión non Permanente de Estudo para a Igualdade e os Dereitos das
Mulleres e voceira do Grupo Parlamentario Popular da Comisión 1ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.

Prado Patiño, Jesús Miguel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IX lexislatura.
Naceu en Frades (A Coruña) o 22 de setembro de 1957.
Na súa localidade natal traballou como autónomo nos sectores
da hostalería, da banca e do transporte público, ademais de
exercer como secretario do xulgado.
Entrou en política no ano 1979 como secretario local de
Alianza Popular en Frades. Nas eleccións municipais de 1987
estivo á fronte da candidatura desta formación e saíu elixido
alcalde, posto no que permaneceu ata o 2012. Tamén foi
deputado provincial desde 2001 ata 2007.
Na Cámara autonómica foi vicepresidente da Comisión de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e vogal na
Comisión de Control da CRTVG.
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Presas Bergantiños, Noa
Deputada do BNG pola provincia de Ourense na X lexislatura.

Naceu en Ourense en 1987. Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, cursou o máster de Profesorado e traballou
esporadicamente como lingüista e no ensino non regrado. É
teleoperadora en excedencia e forma parte da Executiva Nacional do BNG. Portavoz das áreas de industria e enerxía e
de temáticas relacionadas coa provincia de Ourense.

Puy Fraga, Pedro
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral da Coruña na VIII, IX e X lexislatura.
Naceu en Granada en 1962. Doutor en Dereito, é profesor
titular na Universidade de Santiago de Compostela (Área de
Economía Aplicada), Facultade de Dereito da USC. Autor e
coordinador de sete libros e autor de máis de cincuenta capítulos en libros colectivos, artigos e notas en revistas especializadas.
Foi director xeral de Relacións Institucionais da Consellería de
Presidencia na VI lexislatura (2002-2005), e, nesa condición,
secretario da Comisión Mixta de Transferencias e da Comisión
Bilateral Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma
de Galicia. Conselleiro do Consello de Contas de Galicia, por
designación do Parlamento de Galicia , desde o ano 2007 ata o 2009. Deputado no
Parlamento de Galicia na VIII lexislatura, na que foi voceiro de Economía e vicevoceiro do
Grupo Parlamentario Popular, e desde marzo do 2011 voceiro deste grupo. Deputado na
IX lexislatura, na que foi voceiro do Grupo Parlamentario Popular e voceiro de Economía.
Coordinador dos programas electorais cos que o PPdeG concorreu ás eleccións autonómicas de 2009, 2012 e 2016.
Na X lexislatura é voceiro do Grupo Parlamentario Popular na Comisión 3ª, Economía,
Facenda e Orzamentos, e na Comisión de investigación das antigas caixas de aforros.

279

-P-

Q

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Quintana Carballo, Rosa Mª
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral da Coruña na X lexislatura.
Naceu en San Fernando de Apure (Venezuela) en 1959.
Licenciada en Ciencias Biolóxicas na Universidade de Santiago
de Compostela e doutora en Bioloxía. A finais da década
dos oitenta comeza a traballar na Administración autonómica,
primeiro como inspectora pesqueira e despois como xefa de
Sección da Inspección Pesqueira. Posteriormente, foi nomeada
xefa do Servizo de Marisqueo, delegada territorial da
Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura en Vigo, e, xa
no 2001, directora xeral de Innovación e Desenvolvemento
Pesqueiro.
Desde 2009 é conselleira do Mar da Xunta de Galicia (cun intervalo no que o seu departamento asumiu tamén as competencias relativas ao Medio Rural). Candidata do PPdeG nas
eleccións autonómicas do 2012 e do 2016 ao Parlamento de Galicia.

Quintana González, Anxo Manuel
Deputado do BNG pola provincia de Ourense en dúas lexislaturas, na VII e na VIII .
Causou baixa o 6 de setembro de 2011.
Naceu en Allariz (Ourense) o 25 de febreiro de 1959.
Diplomado en Enfermería pola Universidade de Vigo. Traballou
no Hospital Cristal-Piñor de Ourense.
A súa faceta política está ligada ao BNG desde a súa
fundación en 1982. Foi membro do seu consello nacional. En
2002 foi elixido coordinador da Executiva Nacional do BNG
e, un ano máis tarde, portavoz nacional, cargo no que estivo
ata 2009 e ao que renunciou despois dos resultados adversos
nos comicios autonómicos dese ano. Entrou en 1983 na
Corporación Municipal de Allariz como concelleiro do BNG
e, tras as eleccións municipais de 1990, conseguiu a alcaldía
deste concello, posto no que permaneceu ata 2000. Nesta data encabezou a lista ao
Congreso co seu partido, pero o BNG non conseguiu ningún escano, aínda que foi

-Q-

282

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

designado senador polo Parlamento de Galicia. Tras as eleccións autonómicas de 2005,
en coalición co PSdeG, forma goberno ata o 2009 e asume a Vicepresidencia da Xunta de
Galicia con competencias en Igualdade e Benestar. En 2011 abandona a política activa e
en 2016 dáse de baixa no BNG.
No Parlamento de Galicia, durante a VII lexislatura, participou nos plenos e deu conta da
súa actividade como vicepresidente da Xunta de Galicia, e foi membro da Deputación
Permanente. Na VIII lexislatura foi vicesecretario da Mesa do Parlamento, da Comisión de
Peticións e da do Regulamento; vogal da Comisión de Control da CRTVG e secretario da
Comisión non Permanente de Asuntos Europeos.

Quintas Álvarez, María Remedios
Deputada do PSdeG pola provincia de Ourense en dúas lexislaturas, na VIII e na IX.
Naceu en Bande (Ourense) o 19 de xaneiro de 1960.
Profesora de EXB (1981) e procuradora dos tribunais (1987).
Exerce como docente de secundaria na especialidade de
Xeografía e Historia desde 1983 no Colexio Cardenal
Cisneros, de Ourense.
Membro do PSdeG desde 2001, foi secretaria de organización
desta formación política en Ourense. Con ela presentouse ás
eleccións municipais na cidade das burgas e saíu concelleira.
No Parlamento foi, durante a VIII lexislatura, secretaria da
Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior e vogal da de Educación e Cultura; e na IX lexislatura
asumiu a Secretaría da Comisión de Sanidade, Política Social
e Emprego e foi vogal da de Control da CRTVG.
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Quinteiro Araújo, Paula
Deputada de En Marea pola provincia de Pontevedra na X lexislatura.
Naceu en Vigo o 10 de maio de 1990.
Diplomada en Enfermaría pola Universidade de Vigo. Exerceu
a súa profesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e noutros
centros públicos e privados.
Comezou na política co movemento 15-M, pasando a formar
parte das organizacións Anticapitalistas Galiza e Podemos.
Nesta última, foi unha das fundadoras en Vigo e a nivel nacional,
chegando a ser membro do Consello Cidadán
Municipal e da Secretaría de Igualdade desta
organización política na cidade olívica, así como do
Consello Cidadán Autonómico de Podemos Galicia.
Con este partido presentouse, en 2014, ás eleccións ao Parlamento Europeo e comezou a
traballar con En Marea e con Marea Feminista.
No Parlamento de Galicia forma parte, como vogal, das comisións de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, do Regulamento e da non Permanente de Estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres.

Quiroga Díaz, José Antonio
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo na X lexislatura.
Naceu no Saviñao (Lugo) o 17 de xaneiro de 1960.
Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de
Santiago de Compostela, é profesor de Educación Secundaria,
dirixiu o CPI López Suárez, do Saviñao, e dirixe o Ecomuseo
de Arxeriz.
A súa vida política está ligada ao PSdeG, do que é membro
desde 1991, e forma parte do seu comité nacional. Con este
partido foi concelleiro no Concello do Saviñao desde 1995
ata 2015. Exerceu de director provincial do Sepe/Inem de
Lugo desde 2004 ata 2011.
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No Parlamento forma parte, como vogal, da Comisión de Agricultura, Alimentación,
Gandería e Montes e como secretario da Comisión non Permanente para o Seguimento
das Políticas Relativas á Discapacidade.

Quiroga Suárez, José
Deputado de UCD pola provincia de Ourense na I lexislatura.
Pasou a Coalición Galega o 9 de setembro de 1983.
Naceu en Petín (Ourense) o 4 de xullo de 1920 e finou no
concello ourensán da Rúa de Valdeorras o 18 de outubro de
2006. Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago
de Compostela, exerceu de médico no concello da Rúa ata a
súa xubilación.
Foi alcalde da Rúa durante o franquismo, entre 1953 e 1956.
No plano político cabe destacar que fundou Acción Política
Orensana que pasou a formar parte do Partido Popular de Pío
Cabanillas, para integrarse máis tarde na UCD, partido co
que foi o senador galego máis votado nas eleccións xerais de
1977. Mantivo o escano ata 1986. Pasou a Coalición Popular cando se disolveu a UCD,
e foi membro da súa xunta directiva. Tamén formou parte do proxecto reformista impulsado
por Míquel Roca. En Galicia participou no Goberno preautonómico. Foi o primeiro conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia e asumiu a Presidencia desde 1979 ata xaneiro de
1982, período no que se redactou e aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia.
A súa actividade no Parlamento de Galicia centrouse nas sesións plenarias e foi vogal da
Comisión de Peticións.
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Rajoy Brey, Mariano
Deputado da Alianza Popular pola provincia de Pontevedra na I lexislatura.
Naceu en Santiago de Compostela o 27 de marzo de 1955.
Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela. É rexistrador da propiedade.
No ano 1981 afiliouse á Alianza Popular. Nos comicios
municipais de 1983 foi elixido concelleiro da corporación
municipal de Pontevedra, e logo, presidente da Deputación
Provincial. Nas eleccións xerais de 1986 conseguiu a acta
de deputado por Pontevedra no Congreso, pero aínda retornaría a Galicia para ocupar a Vicepresidencia da Xunta entre
1986 e 1987. Nese momento era secretario xeral da Alianza
Popular en Galicia e membro do Comité Executivo Nacional,
e continuou nestes postos tras a reconversión no Partido Popular. Renovou o escano no
Congreso nas eleccións de 1989, 1991, 1993 e 1996. Neste ano,entrou no Goberno
como ministro das Administracións Públicas e logo, en 1999, pasaría a ser ministro de
Educación e Cultura. Mentres, ascendeu a vicesecretario xeral nacional do PP e coordinador
da campaña electoral para as eleccións xerais de 2000, tras as cales se converteu en
vicepresidente primeiro do Goberno e ministro da Presidencia, posto que mudou polo de
ministro do Interior en 2001, ata 2002, en que volveu á Presidencia e asumiu o cargo de
voceiro do Goberno. En 2003 converteuse en secretario xeral do PP e, ó ano seguinte, en
presidente do partido e candidato ás eleccións xerais de 2004, pero quedou na oposición
ata 2011. Neste ano conseguiu unha maioría absoluta nas eleccións xerais e chegou a
presidente do Goberno de España, posto no que continúa tras os comicios xerais de 2015
e 2016 .
No Parlamento de Galicia, á parte de comparecer para informar das súas xestións como
vicepresidente no período 1986-1987, durante a I lexislatura foi vicesecretario da Mesa,
membro da Deputación Permanente e vogal das comisións de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Economía, Facenda e Orzamentos; do Regulamento; de
Peticións; e da Comisión Non Permanente sobre as Sedes Institucionais.
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Ramallo Vázquez, María Pilar
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VI lexislatura,
ata o 21 de xullo de 2003, en que causou baixa.
Naceu en Marín (Pontevedra) o 12 de agosto de 1970. Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid,
traballou como funcionaria interina na Xunta de Galicia.
A súa carreira política está vencellada ó Partido Popular, co cal
concorreu ás eleccións municipais de 1995 no Concello de
Marín, onde conseguiu un posto de edil, con responsabilidade
na área de Facenda. Repetiu nos comicios de 2003 e exerceu
nesa ocasión como voceira do seu grupo. Nese ano, tamén
asume o cargo de primeira presidenta da Autoridade Portuaria
de Marín e da Ría de Pontevedra.
Exerce como asesora xurídica na empresa privada, ata o ano 2009, en que substituíu a
Javier Guerra no Congreso de Madrid, pero retornou á política local e conseguiu a Alcaldía
de Marín, nos comicios do ano 2011 e nos do ano 2015.
No Parlamento, durante a VI lexislatura, foi suplente da Deputación Permanente, vicepresidenta da Comisión de Pesca e Marisqueo e vogal das comisións de Economía, Facenda
e Orzamentos; de Peticións; e de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia.

289

-R-

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Recimil Tábora, José
Deputado da UCD pola provincia de Lugo na I lexislatura, dende o 23 de marzo de 1983, en
substitución de Flora Veiga Aldariz, ata o 9 de setembro de 1983, en que ingresou no Grupo
Parlamentario Independentes, no cal permaneceu ata o 14 de febreiro de 1985, data en que
pasou ó grupo de Coalición Galega. Tamén foi deputado do Partido Popular pola provincia de
Lugo na IV lexislatura, dende o 12 de setembro de 1995, en substitución de Nazario Pin Fernández.
Naceu na Estrada (Pontevedra) o 17 de setembro de 1930.
Licenciado en Dereito e Enxeñaría Técnica Agrícola. Foi xefe
do Servizo de Extensión Agraria nas provincias de Ourense e
de Lugo.
A súa carreira política comezou coa afiliación á UCD en 1977,
pero tras a disolución desta formación, en 1985 pasou ás filas
da Coalición Galega, antes de recalar, finalmente, no Partido
Popular.
No Parlamento de Galicia, durante a I lexislatura, foi voceiro
suplente do Grupo Parlamentario Independentes e vogal das comisións de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de Educación e Cultura; de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes;
e na da Parcelaria. Durante a IV lexislatura formou parte como vogal das comisións de
Economía, Facenda e Orzamentos; de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e de
Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia.

Rego González, Ismael
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo en varias lexislaturas: na II lexislatura,
dende o 10 de setembro de 1986, en substitución de Manuel Guillermo Varela Flores;
na III lexislatura; na IV lexislatura, dende o 15 de setembro de 1994, en substitución
de Juan Fernando Salgado García; e, ademais, na V, VI, VII e VIII.
Naceu en Cangas de Foz (Lugo) o 23 de maio de 1951.
Traballou na fábrica de Alúmina-Aluminio en San Cibrao no
concello de Cervo e formou parte do comité de empresa como
delegado da UXT.
Comezou a militar na UXT en 1977 e, ó ano seguinte,
afiliouse ó PSdeG-PSOE, no que desempeñou distintos cargos
orgánicos, na agrupación local de Cervo-Burela e na comarcal
da Mariña luguesa, foi membro da Executiva Nacional
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Galega e do Comité Nacional. Foi concelleiro en Cervo dende 1983 ata 1987 e tenente
de alcalde dende 1987 ata 1993. En 1994, cando se produciu a segregación do
concello de Burela, foi tenente de alcalde na súa primeira corporación municipal. Presidiu
o grupo parlamentario do PSdeG nas lexislaturas V e VI e foi o seu voceiro durante a VII.
Na súa traxectoria no Parlamento, na II lexislatura, foi vicepresidente da Comisión de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, e vogal das comisións de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo; e de Control da Corporación RTVG. Na III lexislatura, secretario
da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e vogal das comisións de Pesca e
Marisqueo; e do Regulamento. Nas lexislaturas V, VI e VII, formou parte das comisións de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de Pesca e Marisqueo;
e do Estatuto dos Deputados, ademais de ser vogal da Deputación Permanente. Finalmente,
na VIII lexislatura, presidiu a Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e foi secretario
da Comisión do Estatuto dos Deputados, ademais de membro da Deputación Permanente.

Reviejo Ares, Miguel Ángel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na VI lexislatura.
Naceu na Coruña o 5 de novembro de 1955. Licenciado en
Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela e
diplomado en Óptica, Acústica e Ortopedia. É titular dunha
farmacia na cidade da Coruña, presidente da cooperativa
de distribución de medicamentos Cofaga e presidente de
Farmadata S.A.
Vencellado politicamente ó Partido Popular, exerceu como secretario de Organización provincial desta formación na Coruña.

No Parlamento autonómico, durante a VI lexislatura, foi portavoz da Consellería de
Sanidade e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de
Sanidade, Política Social e Emprego; de Pesca e Marisqueo; e de Control da Corporación
Radio e Televisión de Galicia.
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Rey Varela, José Manuel
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral da Coruña na X lexislatura.

Naceu en Cabanas en 1975. Licenciado en Dereito. Especialista en Liderado de Xestión Pública polo IESE Business School.
Avogado. Desde outubro de 2015 é conselleiro de Política Social da Xunta de Galicia.
No ano 2002 entra na Corporación Municipal de Ferrol,
converténdose no concelleiro máis novo e asumindo a
Portavocía adxunta do Grupo Municipal Popular. Foi
concelleiro de Facenda, Patrimonio, Emprego e Xuventude
durante o mandato popular 2003-2007 en Ferrol. Deputado
provincial na Coruña entre 2007 e 2011.
Foi alcalde de Ferrol e presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias
(Fegamp) entre 2011 e 2015. É presidente do PP de Ferrol e vogal no Comité Executivo
do PPdeG.

Riobó Dios, María Modesta
Deputada do BNG pola provincia de Pontevedra na VII lexislatura,
dende o 13 de setembro de 2005, ata 31 de marzo de 2009.
Naceu en Moaña no ano 1959. Traballa no Servizo Galego
de Saúde, na Unidade de Docencia e Formación Continuada
do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
Vencellada politicamente ó BNG, foi elixida edil no Concello de
Moaña en 2003, con responsabilidades na área de Facenda
e Persoal, ata o ano 2005, no que substitúe como deputada a
María do Carme Adán Villamarín.
Na cámara autonómica, durante a VII lexislatura, foi vicepresidenta da Comisión de Relacións co Consello de Contas e
vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; de Sanidade, Política Social
e Emprego; e de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia. É presidenta da
Comisión Non Permanente para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres.
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Rivas Cruz, Xosé Luís
Deputado do BNG na X lexislatura pola provincia da Coruña.
Nado en Pacios-Begonte, Lugo o 18 de xuño de 1951. Mestre de secundaria. Compoñente do grupo musical “A Quenlla”.
Músico e recolledor do folclore tradicional galego. Membro da
Executiva Nacional do BNG. Portavoz do BNG de medio rural na X lexislatura

Rodas Chapela, Daniel
Deputado do BNG pola provincia de Pontevedra na IX lexislatura,
dende o 26 de marzo de 2013, en substitución de Carlos Ignacio Aymerich Cano.
Naceu en Moaña (Pontevedra) o 7 de setembro de 1961.
Realizou estudos de enxeñaría na Universidade Laboral de
Xixón. Foi horticultor, mariñeiro e traballador da construción naval
antes de ingresar como funcionario na Consellería de Pesca.
Vencellado ó BNG, é membro do Consello Comarcal do
Morrazo. Nas eleccións do ano 2003 foi elixido concelleiro de
Moaña, cargo que renovou en 2007 e 2011. Foi deputado
provincial na lexislatura 2007/2011.

No Parlamento de Galicia, durante a IX lexislatura, foi vogal da Comisión de Pesca e
Marisqueo e da Comisión Permanente Non Lexislativa para Asuntos Europeos.
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Rodil Fernández, Olalla
Deputada do BNG pola provincia de Lugo na X lexislatura.

Naceu en Ribeira de Piquín en 1989.
Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo. Mestrado en Estudos Internacionais pola USC. Xornalista. Redactora en excedencia do diario dixital e semanario
en papel Sermos Galiza. Membro da Comisión Permanente de
Galiza Nova, organización xuvenil do BNG.
Viceportavoz do Grupo Parlamentario do BNG e portavoz das
áreas de educación e cultura.

Rodríguez Amoroso, María Dolores
Deputada do PSdeG pola provincia de Lugo na VIII lexislatura,
dende o 29 de novembro de 2011, en substitución de Ricardo Jacinto Varela Sánchez.
Naceu en Lugo no ano 1978. Licenciada en Dereito pola
Universidade da Coruña, é avogada, profesión que exerce nun
bufete de servizos xurídicos.
O vencello coa política vén da súa mocidade, cando se afiliou
ó PSdeG e foi elixida membro da Comisión Executiva Nacional
Galega en 1998. Logo, na Universidade da Coruña foi membro
do Consello de Goberno e do Consello Social en representación do estudantado. Despois sería membro do Consello
Escolar de Galicia e do Consello Galego de Medio Ambiente,
ademais de secretaria de Política Universitaria da Executiva
Federal das Xuventudes Socialistas de España. Tamén presidiu o Consello da Xuventude
de Galicia, entre 2004 e 2009, e foi secretaria xeral das Xuventudes Socialistas de
Galicia, dende 2005 ata 2009. Así mesmo, foi asesora de Relacións Institucionais da
Delegación do Goberno en Galicia, dende 2009 ata 2011.
No Parlamento foi vogal das comisións de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior; e de Peticións.
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Rodríguez Arias, Marta
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Pontevedra na VII, VIII, IX e X lexislatura.
Naceu en Vilagarcía de Arousa en 1973. Diplomada en
Relacións Laborais pola Universidade de Santiago de
Compostela. Foi asesora da Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais desde 2001 ata o 2005.
En 1998 foi elixida concelleira en Vilagarcía de Arousa, concello
onde foi tenente de alcalde. Así mesmo, foi secretaria local
do PP de Vilagarcía de Arousa. Formou parte das listas do
PP ás eleccións autonómicas en 2009 e foi elixida deputada.
Na VII e na IX lexislaturas foi voceira de Servizos Sociais do
Grupo Parlamentario Popular, e nesta última tamén vicevoceira
deste grupo parlamentario. Na IX lexislatura, desde xaneiro de
2016, foi nomeada vicepresidenta primeira do Parlamento de Galicia.
Na X lexislatura é vicevoceira do Grupo Parlamentario Popular, presidenta da Comisión 8ª,
Pesca e Marisqueo, da Comisión non Permanente de estudo sobre políticas de discapacidade e da Comisión de investigación das antigas caixas de aforros, así como voceira do
Grupo Parlamentario Popular en materia de Política Social.

Rodríguez Barreira, Julia
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Lugo na IX e X lexislatura.
Naceu en Monforte de Lemos en 1966. Licenciada en Dereito pola Universidade da Coruña. Mediadora de seguros
titulada e xestora administrativa. Avogada.
Concelleira e voceira do Grupo Municipal do PP no Concello
de Monforte de Lemos desde o ano 2011. Foi senadora por
Lugo na VIII lexislatura, desde o 2011 ata que renunciou para
ser deputada no Parlamento de Galicia en substitución de
Raquel Arias, nomeada delegada da Xunta en Lugo. Na IX
lexislatura foi voceira de Igualdade do Grupo Popular.
Accede ao Parlamento na X lexislatura, en decembro do 2016 Na actualidade é voceira
do Grupo Parlamentario Popular na Comisión non Permanente sobre Seguridade Viaria.
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Rodríguez Corcoba, Fernando
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na VI lexislatura.
Naceu na Coruña o 21 de marzo de 1948. Licenciado en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela,
exerceu como avogado e asesor xurídico de empresas.
Durante a Transición colaborou coa Alianza Popular. Dende o
ano 1982 ata 1986 foi delegado de Traballo, Seguridade
Social e Inmigración. En 1984 foi designado presidente
da Xunta Reitora do Padroado Provincial para a Mellora da
Vivenda Rural, que dependía da Consellería da Presidencia, e
en 1986 pasou a ser secretario xeral técnico da Consellería de
Educación. Dende 1991 ata 1993 exerceu como delegado
de Traballo e Servizos Sociais na provincia da Coruña, cargo que logo cambiou polo de
delegado de Xustiza, Interior e Relacións Laborais. En 1996 foi designado gobernador
civil da provincia da Coruña e, un ano despois, asume o cargo de primeiro subdelegado
do Goberno na Coruña. Nas eleccións municipais de 2003 foi candidato á Alcaldía da
Coruña polo PP, formación que abandonou en 2006 para fundar o seu propio partido,
COR.CO.BA. (Coruñeses Con Buenos Argumentos), que non logrou representación nas
eleccións de 2007 e se disolveu, finalmente, en 2011.
No Parlamento foi vogal das comisións de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior; e de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

Rodríguez Cuervo, Inmaculada
Deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense na VI lexislatura.
Naceu en Madrid o 25 de maio de 1965. Licenciada en
Ciencias Biolóxicas pola Universidade Complutense de
Madrid e cun mestrado en Márketing polo ESIC. Empresaria,
responsabilizouse da empresa familiar Mecanizados Rodríguez
Fernández S.L.(Ourense).
Vencellada politicamente ó Partido Popular, foi unha militante
moi activa deste partido na provincia de Ourense.
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No Parlamento de Galicia foi vicepresidenta primeira da Mesa, da Deputación
Permanente, da Comisión do Regulamento, e da de Peticións; ademais de vogal da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, e portavoz de Comercio do Grupo Popular.

Rodríguez de Pablos, Carlos
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na IV lexislatura,
dende o 10 de setembro de 1996, en substitución de Pablo Egerique Martínez,
e na V lexislatura, pola mesma formación e circunscrición, dende o
11 de decembro de 1998, en substitución de María Nava Castro Domínguez.
Naceu en Vigo o 19 de xuño de 1964. Licenciado en Dereito
pola Universidade de Santiago de Compostela e en Ciencias
Políticas e Socioloxía pola Universidade Nacional de Educación á Distancia. A súa faceta profesional desenvólvese nos
sectores hoteleiro e inmobiliario.
A súa carreira política no PP comezou nas Novas Xeracións de
Vigo, que presidiu dende 1989 ata 1991, e as da provincia
entre 1990 e 1994. Chegou a secretario xeral do partido en
Vigo, entre 1992 e 1995, e secretario provincial de Formación
en Pontevedra, dende 1994. Foi asesor e xefe de gabinete
na Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, entre 1995 e 1998; asesor da
Delegación do Goberno en Galicia, en 1998; xefe de gabinete da Consellería de Política
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, entre 2001 e 2003; e director do Centro de
Información ó Agro Galego, de 2003 a 2005.
Na súa traxectoria no Parlamento, durante a IV lexislatura, pertenceu ás comisións de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Economía, Facenda e Orzamentos;
de Sanidade, Política Social e Emprego; do Regulamento; e de Control da CRTVG. Na V
lexislatura, formou parte das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos; de Sanidade, Política Social e Emprego; e de Control da CRTVG.

297

-R-

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Rodríguez Estévez, David
Deputado de En Marea pola provincia de Ourense na X lexislatura.
Naceu en Manzaneda (Ourense) o 15 de febreiro de 1978.
Socio dunha cooperativa de explotación comunitaria da terra
e operario do servizo autonómico de prevención e extinción
de incendios forestais, tamén é músico e membro da banda
Cuchufellos.
Foi alcalde do Concello de Manzaneda dende o ano 2009
ata o ano 2016.
No Parlamento de Galicia entrou como vicepresidente da
Comisión do Estatuto dos Deputados e forma parte como vogal
da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.

Rodríguez Feixóo, Alberte Xullo
Deputado do BNG pola provincia de Lugo en varias lexislaturas: na III, IV, V e VI.
Naceu en Barcelona o 24 de abril de 1954. Licenciado en
Dereito pola Universidade Central de Barcelona, especializouse
en Dereito Comunitario na Universidade de Estrasburgo. É
avogado laboralista.
Durante máis de vinte anos traballou nos sindicatos nacionalistas Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos e
Confederación Xeral de Traballadores Galegos. No eido
político, foi fundador dopartidoEsquerdaNacionalista,doquesería
secretario nacional e logo o presidente, integrada no BNG
ata o ano 2012. Dentro do Bloque Nacionalista Galego foi
membro do Consello Nacional e da Comisión Permanente.
No Parlamento, durante a III lexislatura, foi vogal das comisións de Sanidade, Política
Social e Emprego; de Peticións; de Repercusión do Narcotráfico; e de Investigación sobre
o Accidente do Aegean Sea. Na IV lexislatura foi suplente da Deputación Permanente,
vicepresidente da Comisión do Estatuto dos Deputados e vogal das comisións de
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Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e de Sanidade, Política Social e
Emprego. Na V lexislatura repetiu na vicepresidencia da Comisión do Estatuto dos
Deputados, foi secretario da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, e vogal da
Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Finalmente, na VI lexislatura,
foi vicepresidente da Comisión do Estatuto dos Deputados, secretario da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, e vogal da Comisión do Regulamento.

Rodríguez Fernández, Francisco
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na III lexislatura,
e pola mesma formación e circunscrición, na IV lexislatura,
dende o 8 de febreiro de 1996, en substitución de Santos Oujo Bello.
Naceu en Ourense o 13 de abril de 1953. Estudou Mestría Industrial, na especialidade de Montaxes Eléctricas, traballou no
ensino en diversos institutos de formación profesional e creou a
súa propia empresa.
Comezou militando no sindicato UXT e logo afiliouse ó PsdeG;
chegou a formar parte do Comité Federal e da Executiva Galega. Con este partido converteríase en concelleiro de Educación
da corporación municipal de Ourense entre 1983 e 1991.
Ás eleccións municipais de 1999, presentouse no Concello do
Carballiño e saíu elixido concelleiro, con responsabilidades na
área de Cultura. No ano 2003 foi candidato á Alcaldía de
Ourense, pero quedou como voceiro do seu grupo e deputado provincial. Finalmente, no
ano 2007, asume o cargo de alcalde, que renovou en 2011; permaneceu no posto ata a
súa dimisión, no ano 2012.
No Parlamento, durante a III lexislatura, foi vogal das comisións de Educación e Cultura; e
de Control da CRTVG. Na IV lexislatura formou parte, como vogal, das comisións de Educación e Cultura; e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
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Rodríguez Fernández, Gregorio
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense na V lexislatura,
dende o 11 de abril de 2000, en substitución de Celso Delgado Arce.
Naceu en Vilar de Barrio (Ourense) o 11 de outubro de 1964.
É empresario.
Vencellado politicamente ó Partido Popular, ocupou a presidencia da agrupación local no concello de Maceda. Foi concelleiro e tenente de alcalde deste municipio entre 1995 e 1999.
No Parlamento foi vogal das comisións de Economía, Facenda
e Orzamentos; de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e de
Relacións co Consello de Contas.

Rodríguez Fernández, Maximino
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense en dúas lexislaturas: na VI e na VII.
Naceu en Vigo o 8 de abril de 1939. Licenciado en Dereito
pola Universidade de Santiago de Compostela.
Afiliado ó Partido Popular, foi voceiro, concelleiro e tenente de
alcalde por esta formación no Concello de Celanova ó longo
de 28 anos.
No Parlamento, durante a VI lexislatura, foi presidente da
Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos; e da de Seguridade Viaria. Foi vicepresidente da Comisión de Educación e Cultura; vogal da do
Regulamento; e da de Asuntos Europeos. Na VII lexislatura foi vogal das comisións de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; da de Educación e
Cultura; e da de Asuntos Europeos.
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Rodríguez González, José Carlos
Deputado da Alianza Popular pola provincia de Ourense na I lexislatura.
Naceu en Outes (A Coruña) o 14 de xuño de 1936 e
faleceu en Ourense o 26 de febreiro de 2003. Licenciado en
Dereito e diplomado en Graduado Social pola Universidade de
Santiago de Compostela, exerceu como avogado e asesor de
empresas.
Participou na fundación da agrupación local da Alianza
Popular en Ourense, e con esta formación política foi voceiro,
concelleiro, tenente de alcalde e deputado provincial.
Na primeira etapa da Xunta de Galicia ocupou os cargos de
director xeral de Emigración e de director xeral de Relacións
coas Comunidades Galegas, antes de pasar a exercer como vicevaledor do Pobo.
No Parlamento foi voceiro suplente do seu grupo; membro da Deputación Permanente;
vicepresidente da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego; e vogal das comisións
de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; do Regulamento; e das comisións non permanentes das Sedes
Institucionais; e da Parcelaria.

Rodríguez González, Manuel Luis
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na VI lexislatura,
dende o 14 de maio de 2002, en substitución de Xabier Casares Mouriño.
Naceu na Peroxa (Ourense) no ano 1952. Diplomado en
Maxisterio e licenciado en Psicoloxía pola UNED, exerceu a
docencia tanto no ensino primario como no secundario.
Vencellado ó PSdeG, foi concelleiro da corporación municipal
da Peroxa, e posteriormente, entre 2005 e 2009, ocupou a
Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia, cargo que
compaxinou coa presidencia da Fundación Galicia Emigración
e mais co padroádego das fundacións Galicia América, Galicia Salud, Fundación España Salud e Fundación Española de
Emigrantes Dependientes. Tamén botou a andar o Consello da
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Inmigración de Galicia, e participou no Consello Superior da Inmigración e o Consello da
Cidadanía de España. Dende 2009 foi conselleiro de Traballo e de Asuntos Sociais nas
embaixadas españolas en Venezuela, Colombia e na República Dominicana.
No Parlamento, na VI lexislatura, exerceu como vogal das comisións de Educación e
Cultura; e de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia.

Rodríguez González, Román
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VIII lexislatura;
na IX, ata o 25 de febreiro de 2015, cando causa baixa; e na X,
ata o 31 de xaneiro de 2017, cando novamente causa baixa.
Naceu en Lalín (Pontevedra) o 16 de novembro de 1968.
Doutor en Xeografía e cun mestrado en Desenvolvemento
Local pola Universidade de Santiago de Compostela, exerceu
como profesor na Universidade de León e é profesor titular do
Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de
Compostela.
Vencellado politicamente ó Partido Popular, concorreu con esta
formación ás eleccións municipais de 1999 en Lalín, onde foi
elixido concelleiro, cargo que renovou nos sucesivos comicios
ata 2015. No eido municipal tivo responsabilidades nas áreas
de Cultura, Medio Ambiente, Urbanismo e Desenvolvemento Local e Portavocía. No ano
2015 foi nomeado conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, posto
que mantivo tras as eleccións autonómicas de 2016.
No Parlamento, durante a VIII lexislatura, foi vicevoceiro do seu grupo e vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e de Educación e Cultura. Durante a IX lexislatura presidiu a Comisión de Educación e Cultura e foi vogal da do Regulamento, ademais de ser suplente na Deputación Permanente e comparecer
para informar da súa xestión como conselleiro, tarefa esta última que tamén asume durante
a X lexislatura.
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Rodríguez Miranda, Antonio
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense en varias lexislaturas:
na VII; na VIII; na IX, ata o 26 de decembro de 2012, cando causou baixa;
e na X, ata o 28 de novembro de 2016, cando novamente causou baixa.
Naceu na Bola (Ourense) o 15 de novembro de 1967.
Licenciado en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de
Santiago de Compostela. Técnico de Prevención en Riscos
Laborais. Exerceu como profesor e director de formación dende
1993 ata 2005.
Afiliado ó PP, no ano 1999 comezou como concelleiro e en
2001 como voceiro do seu grupo no Concello de Allariz.
No seo do seu partido formou parte, dende 2004 ata 2010,
da Xunta Directiva e do Comité de Dirección Provincial de
Ourense coa responsabilidade da área de Relacións Institucionais. É arestora membro do Comité Executivo Provincial do PP de Ourense, responsable
de Emigración. A nivel autonómico pertenceu, dende 2006, ó Comité Executivo, e dende
2009 a 2012, foi membro do Comité de Dirección, vicesecretario-voceiro, ademais de
coordinador de Acción Exterior no PPdG, cargo que exerce dende 2013. No ano 2012,
foi designado secretario xeral de Emigración da Xunta de Galicia, cargo que segue a
exercer despois das eleccións autonómicas de 2016.
Foi elixido deputado nas VII, VIII, IX e X lexislaturas. Durante a VII, foi voceiro do seu grupo da Comisión de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e vogal das de
Educación e Cultura; e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. Na VIII, ocupou
a vicepresidencia da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, e foi
voceiro na Comisión de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e vogal nas
do Regulamento; e de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia, ademais de
suplente na Deputación Permanente. Na IX lexislatura foi vogal das comisións de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; do Regulamento; e de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia. Finalmente, na X lexislatura, participou como membro
da Comisión de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Relator en numerosas leis, entre elas, a da reforma da función pública de Galicia, a da
organización e funcionamento do sector público de Galicia, ou a de adaptación das leis
autonómicas ás directivas europeas.
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Rodríguez Otero, María Margarita
Deputada do PSdeG pola provincia de Lugo na III Lexislatura.

Naceu en Monforte de Lemos en 1934. Graduada Social e
técnica superior en Relacións Industriais pola Universidade de
Alcalá de Henares.
En 1977 fundou na súa localidade natal a asesoría que leva
o seu nome.
Inicia a súa actividade política en 1979, coas primeiras eleccións democráticas, como candidata do PsdeG á Alcaldía do
Concello monfortino, onde saíu elixida concelleira. Segue neste
posto en 1983, que compaxina co de deputada provincial,
sendo a única muller en acadar este cargo en toda Galicia.
Nas eleccións de 1987 forma parte do goberno municipal como primeira tenente de alcalde e delegada de Cultura e Deportes.
No remate da lexislatura reincorpórase ó seu despacho profesional. Unha vez xubilada
dedícase de cheo á investigación histórica. Ten publicadas diversas obras, sempre relacionadas coa historia e a cultura de Galicia: biografías, novelas, estudos históricos, poesías
e unha morea de artigos en diferentes medios de comunicación. En 2006 foi nomeada
cronista oficial de Monforte de Lemos.
Na cámara foi vicepresidenta da Comisión Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior; vogal da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego;
e portavoz na área de Xuventude.

Rodríguez Pardo, José Luis
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na III lexislatura.
Naceu na Coruña o 13 de decembro de 1936. Licenciado
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela,
exerceu como avogado.
Participou na creación do Partido Socialista Galego e na do
Consello de Forzas Políticas Galegas. Pasou ó PSdeG-PSOE
e sería o seu secretario xeral entre 1979 e 1980. Tamén
representou esta formación política na “comisión dos dezaseis”
para a elaboración do Estatuto de autonomía. Foi deputado no
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Congreso de Madrid, entre 1979 e 1982, e membro do Senado, entre 1982 e 1989.
Decidiu deixar a primeira liña da política en 1993.
Na cámara autonómica foi voceiro suplente do seu grupo, membro da Deputación Permanente, vicepresidente e secretario da Comisión do Estatuto dos Deputados, e vogal das
comisións de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e da Comisión Non Permanente sobre o Narcotráfico.

Rodríguez Peña, Xosé Henrique
Deputado da Coalición Galega pola provincia de Ourense na II lexislatura,
ata o 19 de setembro de 1986, data en que pasou ao Grupo Mixto,
e deputado do BNG pola mesma circunscrición en varias lexislaturas: na IV, V e VI.
Naceu en Ourense o 25 de outubro de 1942 e faleceu en
Vigo o 13 de agosto de 2006. Licenciado en Arquitectura
pola Escola Superior de Arquitectura de Madrid, exerceu como
arquitecto, especializándose na restauración de monumentos.
Comezou a súa vida política nas eleccións municipais de 1979
nas listas de Unidade Galega, en representación do Partido
Galeguista, formación da que foi elixido secretario xeral en
1983 e, ao ano seguinte, participou na creación de Coalición
Galega. En 1987 saíu de CG e creou o Partido Nacionalista
Galego. Nese ano nomeárono conselleiro de Pesca da Xunta
de Galicia, cargo no que estivo ata 1990. Promoveu a inclusión do PNG no BNG, e con
esta formación política foi elixido en 1991 concelleiro e voceiro da corporación municipal
de Ourense.
No Parlamento, durante a II lexislatura, á parte de comparecer como conselleiro, foi
portavoz suplente do grupo parlamentario Coalición Galega; secretario da Comisión de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; vogal das comisións de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de Peticións; de Control da CRTVG;
secretario da Comisión de Investigación sobre os Incendios Forestais; vogal da Comisión
Non Permanente para a Reforma do Estatuto de Autonomía. Na IV lexislatura formou
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parte, como vogal, das comisións de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e do Regulamento. Na V lexislatura
foi secretario da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos; vogal da Comisión de Control da CRTVG; e membro das comisións non permanentes de Seguridade Vial; e Bemposta.Finalmente, na VI lexislatura, foi vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e de Pesca
e Marisqueo; secretario da comisión non permanente de Seguridade Vial; e vogal da de
Asuntos Europeos.

Rodríguez Pérez, Fernando Carlos
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo na II, III, IV e V lexislaturas,
ata o 27 de marzo de 2000, en que causou baixa.

Naceu en Rubián (Bóveda), provincia de Lugo, o 28 de maio
de 1946. Licenciado en Farmacia pola Universidade Complutense de Madrid. Título de especialista en Xestión e Administración Sanitaria pola Universidade de Santiago de Compostela. Exerceu como farmacéutico con oficina de farmacia
en Rubián e en Sarria. Foi presidente fundador da Asociación
Río Lor, xestora do Plan Courel, dentro da iniciativa comunitaria Leader II
Concelleiro en Bóveda dende 1979 ata 1999. Alcalde entre
1984 e 1985. Deputado provincial na Deputa¬ción de Lugo
dende 1979 ata 1991. Concelleiro en Sarria dende 1999 ata 2007. Foi elixido senador pola provincia de Lugo nas VII e VIII lexislaturas (2000-2004 e 2004-2008). Posteriormente, foi designado senador representante da Comunidade Autónoma de Galicia
nas XI e XII lexislaturas (23-12-2015 e 12-7-2016).
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No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións de Sanidade, Política Social e
Emprego e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes na II, III, IV e V lexislatura;
desta última foi tamén o presidente na V. Foi vogal das comisións de Economía, Facenda
e Orzamentos e de Relacións co Consello de Contas na III, IV e V lexislatura; así como
vogal da Comisión da CRTVG na I lexislatura e membro da Deputación Permanente na III.
Foi presidente na IV lexislatura da Comisión Non Permanente Especial para o Estudo
das Repercusións Socioeconómicas e Sanitarias do Narcotráfico en Galicia, que levou a
cabo a celebración das Xornadas sobre Tráfico e Consumo de Drogas, no Salón dos Reis
do Pazo do Hórreo, en abril de 1997, e que contou coas personalidades máis relevantes
das diversas institucións relacionadas co mundo das drogas.

Rodríguez Pérez, Moisés
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral de Pontevedra na X lexislatura.

Naceu en Tui en 1971. Ten estudios de Ciencias Empresariais
pola Universidade de Vigo.
Concelleiro desde o ano 1995, en 2011 é elixido alcalde de
Tui, cargo que ocupou ata 2015. Foi deputado provincial entre os anos 2013 e 2015. Accede ao Parlamento de Galicia
en febreiro de 2017.
Na X lexislatura é vogal da Comisión 4ª, Educación e
Cultura; da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da
Corporación da RTVG; e da Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas.
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Rodríguez Rodríguez, Dositeo
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas:
na IV e na V, ata o 30 de agosto de 1999, data en que causou baixa.
Naceu en Ribas de Sil (Lugo) o 17 de setembro de 1935.
Licenciado en Dereito pola Universidade de Oviedo. Funcionario
do corpo de Intervención do Estado, de cuxa promoción foi o
número 1; do corpo técnico do Ministerio de Facenda e do corpo
de xestión de Facenda Pública. Foi interventor adxunto do
Ministerio de Sanidade, xerente da Universidade de Santiago
de Compostela e interventor xeral da Xunta de Galicia.
Vencellado politicamente ó Partido Popular, foi conselleiro da
Presidencia e Administración Pública entre 1990 e 1999.
Tras as eleccións municipais de 2003, sae elixido concelleiro
de Santiago de Compostela e voceiro do seu grupo; ademais, asume o cargo de vicepresidente da Deputación da Coruña, responsabilidade que deixou en 2006. Pasa a ser
membro do Consello de Contas en 2013.
No seu paso polo Parlamento de Galicia compareceu para informar das súas xestións
como conselleiro e foi vogal da Deputación Permanente. Impulsou, entre outras leis, a da
función pública, a de comarcalización de Galicia, a do Consello Consultivo, a de Policía
e a de medio ambiente.

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Deputada do PSdeG pola provincia da Coruña na X lexislatura.
Naceu na Coruña o 9 de novembro de 1966. Licenciada
en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de
Compostela, traballou como consultora, asesora laboral, fiscal
e contable e na Administración local.
A súa carreira política comezou no ámbito local. Foi concelleira con responsabilidades nas áreas de servizos sociais,
promoción económica, cultura, educación, emprego e recadación no Concello de Cerceda, e deputada provincial entre
2011 e 2015 . Entre os anos 2005 e 2009 foi directora xe-
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ral de Administración Local da Xunta. Logo, no ano 2011, regresou á política municipal e
repetiu de concelleira en Cerceda tras os comicios municipais de 2015.
Na Cámara autonómica, na X lexislatura, é voceira na Comisión de Economía, Facenda e
Orzamentos, e secretaria da Comisión de Relacións co Consello de Contas.

Rodríguez Sánchez, Francisco
Deputado do BNG pola provincia da Coruña na IV lexislatura,
ata o 13 de marzo de 1996, data en que causou baixa.
Naceu en Ferrol o 22 de novembro de 1945. Licenciado en
Historia e en Filoloxía Románica pola Universidade Autónoma
de Madrid e doutor en Filoloxía Románica pola Universidade
de Santiago de Compostela. Exerceu como docente do ensino
secundario en diversas localidades de Galicia e do resto de
España.
Participou na creación da Intersindical Nacionalista dos
Traballadores Galegos, e na do BNG, como militante da
Unión do Povo Galego, partido do cal foi secretario xeral ata o
ano 2012. Forma parte do secretariado político da UPG e do
Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego. Conseguiu a acta de deputado no Congreso en Madrid durante os
períodos 1996-2000, 2000-2004 e 2004-2008.
Na cámara autonómica, na IV lexislatura, participou como vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; de Educación e Cultura; e de Control da CRTVG, e tamén foi
suplente da Deputación Permanente.
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Rodríguez Seijas, María Dolores
Deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense en dúas lexislaturas: na V e na VI.
Naceu en Chantada (Lugo) o 19 de marzo de 1951. Profesora
especialista en Matemáticas e Lingua Galega, dedicouse á
docencia.
Vencellada ó Partido Popular, foi a presidenta da agrupación
local do Carballiño e membro do Comité Executivo Provincial
de Ourense. No Concello do Carballiño foi edil e voceira do
seu grupo.
No Parlamento, durante a V lexislatura, foi suplente da
Deputación Permanente; portavoz da comisión de Educación e
Cultura; vicepresidenta da de Emigración; e vogal da de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo; e da de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
Na VI lexislatura continuou como suplente da Deputación Permanente; portavoz da
comisión de Educación e Cultura; vicepresidenta da de Emigración; e foi vogal das
comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de
Economía, Facenda e Orzamentos; e do Regulamento.

Rodríguez Vázquez, Ángel
Deputado da UCD pola provincia de Lugo na I lexislatura, ata o 9 de setembro de 1983,
data en que pasou ao Grupo Parlamentario Independentes.
Naceu en Viveiro (Lugo) o 30 de abril de 1924 e finou na
mesma localidade o 1 de febreiro de 2016. Perito industrial
pola Escola Oficial de Peritos Industriais de Vigo, foi director
técnico de Barro-Chavín e director da Escola de Mestría
Industrial de Viveiro.
Ingresou en 1981 na UCD e militou nesta formación política
ata a súa desaparición.
Na cámara autonómica foi vicepresidente da Comisión de
Educación e Cultura e vogal das comisións de Sanidade,
Política Social e Emprego; de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo; e de Pesca e Marisqueo.
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Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Ourense na VIII, IX e X lexislatura.
Naceu en Ourense en 1961. Licenciada en Farmacia pola
Universidade de Santiago de Compostela. Licenciada en
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos pola Universidade de
Vigo. Diplomada en Sanidade. Especialista en Xestión e
Administración Sanitaria. Diploma de directivo da Xunta de
Galicia. Funcionaria do Corpo facultativo superior da Xunta de
Galicia da escala de Saúde Pública e Administración Sanitaria.
Foi subdirectora do Complexo Hospitalario de Ourense ata o
ano 2005.
Foi concelleira en Ourense na lexislatura de 2007 a 2011.
Deputada no Parlamento de Galicia na VIII e IX lexislaturas.
Na X lexislatura é presidenta da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, voceira
do Grupo Parlamentario Popular de Saúde Pública e Farmacia e voceira na Comisión non
Permanente de estudo sobre políticas de discapacidade.

Rojo Noguera, Pilar
Deputada autonómica do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VI, VII, VIII e IX
lexislaturas, ata o 12 de xaneiro de 2016, data na que se incorporou ao Congreso dos
Deputados tralas eleccións xerais de decembro de 2015.
Naceu na Coruña o 23 de febreiro de 1960. Arquitecta e
urbanista pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da
Coruña. É funcionaria do corpo de arquitectos da Facenda
Pública do Estado.
Vencellada ó Partido Popular, a súa carreira política comeza a
mediados dos anos noventa, cando foi designada delegada
provincial da Consellería de Cultura en Pontevedra, posto no
que se mantivo ata 2001, no que foi elixida deputada no Parlamento de Galicia. Foi conselleira de Familia, Xuventude, Deporte
e Voluntariado entre 2003 e 2005. Nos comicios xerais de
2015 e logo nos de 2016 foi elixida deputada por Pontevedra
no Congreso, en Madrid.
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Presidiu a cámara autonmica na VIII e IX lexislaturas. Durante a VI lexislatura, foi presidenta
da Comisión de Educación e Cultura, portavoz de Asuntos Europeos, e vogal das comisións
de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos (da que tamén foi
vicepresidenta); e de Control da CRTVG.
Na VII lexislatura foi secretaria da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos; portavoz de Urbanismo e de Vivenda; portavoz adxunta do
Grupo Parlamentario Popular; vogal da Comisión de Educación e Cultura; da Comisión de
Estudo da Reforma do Estatuto de Autonomía; e da Deputación Permanente. Finalmente, na
VIII e na IX lexislaturas, presidiu a Mesa, a Deputación Permanente e mailas comisións do
Regulamento e de Peticións, na súa condición de presidenta da cámara.
Como presidenta do Parlamento resultou elixida para desempeña-la presidencia da Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España (COPREPA) en 2011; e da
Conferencia de Asembleas Lexislativas Rexionais Europeas (CALRE) en 2014.
No ano 2016 recibiu a Medalla do Parlamento de Galicia.

Romay Beccaría, José Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IV lexislatura,
ata o 6 de maio de 1996, data en que causou baixa.
Naceu en Betanzos (A Coruña) o 18 de xaneiro de 1934.
Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela, institución na que impartiu docencia antes de
acceder como letrado ó Consello de Estado.
Ocupou os cargos públicos de secretario xeral de Sanidade,
subsecretario da Presidencia ou subsecretario da Gobernación.
Durante os anos da Transición, xa como membro da Alianza
Popular, regresou a Galicia para facerse cargo da vicepresidencia da Xunta e negociar o traspaso de competencias. Ó
mesmo tempo, foi elixido deputado no Congreso de
Madrid, onde permaneceu de 1982 a 1990 e, logo, de 2000
a 2003. Tivo que compaxinar o cargo co de concelleiro da
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Coruña e co de presidente da Deputación provincial entre 1987 e 1989. En 1990 foi
designado conselleiro de Agricultura, Gandería e Política Forestal, e en 1991, conselleiro
de Sanidade, posto que conservou ata 1996, cando foi nomeado ministro de Sanidade,
ata o ano 2000. Asume o cargo de presidente do Consello de Estado en 2003, responsabilidade da que cesou en 2004 e que volvería desempeñar en 2012, tras o seu breve
paso polo Senado (2011-2012), por designación autonómica. Dentro do Partido Popular,
ocupa o cargo de presidente de honra de Galicia e da provincia da Coruña.
No Parlamento de Galicia foi deputado de 1993 a 1996 e compareceu na súa condición
de conselleiro da Xunta, para informar da súa xestión desde 1990 a 1996.

Romero Becerra, José
Deputado da UCD pola provincia de Ourense na I lexislatura,
ata o 9 de setembro de 1983, en que pasou a formar parte do grupo da
Coalición Galega, formación coa cal renovou o escano na II lexislatura.
Naceu en Xinzo de Limia (Ourense) o 20 de agosto de 1930
e faleceu na mesma localidade en xullo de 2012. Licenciado
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela,
exerceu como avogado e tamén como administrador dunha
empresa pública.
Durante a Transición afiliouse á UCD, coa cal entrou en 1979 na
corporación municipal de Xinzo, como tenente de alcalde. Tras
a disolución desa formación política incorporouse á Coalición
Galega ata 1989, en que deixou a primeira liña da política.
Na cámara autonómica, durante a I lexislatura, foi vogal das
comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes;
e do Estatuto dos Deputados. Na II lexislatura foi presidente da Comisión de Control da
CRTVG; vicepresidente da Comisión do Estatuto dos Deputados; secretario da Comisión de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; vogal da Comisión de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e membro das comisións non
permanentes de Incendios Forestais e de Dereito Civil de Galicia.
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Romero Fernández, Cristina Isabel
Deputada do PPdeG pola circunscrición electoral de Ourense na VIII, IX e X lexislatura.
Naceu en Ourense en 1965. Licenciada en Ciencias
Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi directora xerente da firma téxtil Cristina Fernández e directora comercial da mesma empresa ata 2009. Presidiu a Asociación Empresarial do
Comercio Téxtil de Ourense desde 2005 ata 2009. Foi vogal
do Pleno da Cámara de Comercio e Industria de Ourense do
2007 ata o 2009.
Membro desde a súa creación da Xunta Local do PP de
Ourense e portavoz do PP de Ourense desde 2013. Deputada
autonómica na VIII e X lexislaturas no Parlamento de
Galicia. Na VIII foi voceira de Comercio do Grupo Popular, vicepresidenta da
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e da Comisión 6ª, de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo. Na IX lexislatura foi voceira de Turismo e Comercio, presidenta da
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, presidenta da Comisión non
Permanente para a Igualdade e desde xaneiro de 2016 vicevoceira do Grupo Parlamentario Popular e voceira de Emprego.
Na X lexislatura é presidenta da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo,
vicepresidenta da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, voceira do Grupo
Parlamentario Popular nas áreas de Comercio e Turismo e na Comisión Permanente non
Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas.

Ron Fernández, Xosé Xabier
Deputado da Alternativa Galega de Esquerda pola provincia da Coruña na IX lexislatura.
Naceu en Lión (Francia) o 16 de febreiro de 1969. Doutor en
Filoloxía Románica na Universidade de Santiago de Compostela, poeta e investigador, é docente de lingua francesa no IES
de Ames.
Militante do Partido Comunista de Galicia e membro do seu
Comité Central, e tamén membro da Executiva da Esquerda
Unida, formación que no ano 2012 se integrou na coalición
Alternativa Galega de Esquerda. Foi candidato á Alcaldía
do Concello de Santiago pola Esquerda Unida nos comicios
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municipais de 2007 e 2011, e encabezou a lista pola provincia da Coruña nas eleccións
xerais de 2008.
No Parlamento de Galicia, durante a IX lexislatura, foi suplente na Deputación Permanente e
vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Representante no
Intergrupo Paz e Liberdade para o Pobo Saharauí. Responsable dos asuntos relacionados
coa cultura e coa lingua galegas.

Rosón Pérez, Antonio
Deputado da UCD pola provincia de Lugo, na I lexislatura, e da Alianza Popular pola mesma
circunscrición, na II lexislatura, ata o 24 de abril de 1986, en que causou baixa por defunción.
Naceu en Becerreá (Lugo) o 8 de xuño de 1911 e finou na
cidade de Lugo o 24 de abril de 1986. Licenciado en Dereito
pola Universidade de Valladolid, exerceu como avogado en
Lugo. Foi asesor xurídico da Renfe e do Banco de España, e
conselleiro de Frigsa.
Foi procurador nas Cortes, de representación familiar, pola provincia de Lugo, durante a IX e a X lexislatura. Presidente da
Deputación provincial de Lugo entre 1949 e 1951. Presidente
da Cámara Agraria Provincial de Lugo. Vicedecano do Colexio
de Avogados de Lugo. Presidente da Comisión de Agricultura
do Consello Económico e Sindical do Noroeste de España.
Durante a Transición militou na UCD, formación política coa que foi deputado no
Congreso de Madrid dende 1977 ata 1979 e membro do Senado dende 1979 ata 1982.
Coa UCD tamén accedeu en 1977 á Presidencia da Xunta preautonómica, dende a cal
promoveu a redacción do “Estatuto dos dezaseis”. Tras a disolución da UCD, entrou no
Partido Liberal, integrado na Alianza Popular.
Presidiu a cámara autonómica durante a I lexislatura, a Mesa, a Comisión do Regulamento,
e a de Peticións; ademais, a Deputación Permanente e, de igual maneira, durante a II lexislatura, ata o seu falecemento.
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Rueda Valenzuela, Alfonso
Deputado do PPdeG pola circunscrición electoral de Pontevedra na X lexislatura.

Naceu en Pontevedra en 1968. Licenciado en Dereito pola
Universidade de Santiago, con diploma de Directivo da Xunta
de Galicia. Funcionario da Administración local, con habilitación nacional e categoría superior. Actualmente, con praza de
secretario no Concello de Marín.
Foi xefe do Gabinete da Consellería de Xustiza, Interior e
Relacións Laborais e no ano 2000 foi nomeado director xeral
de Administración Local, posto que ocupou ata o ano 2005.
En 2009 foi nomeado conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. En decembro de 2012 renovou o seu
cargo como titular deste departamento e foi nomeado vicepresidente da Xunta de Galicia.
Foi designado secretario xeral do PPdeG no ano 2006, cargo que ocupa ata o ano 2016.
Desde marzo de 2016 é presidente provincial do PP de Pontevedra.

Ruíz Rivas, Manuel Santos
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña entre as lexislaturas IV e VIII
ata o 7 de xuño de 2011, cando causou baixa para ser nomeado alcalde.
Naceu en Ribeira (A Coruña) o 4 de novembro de 1957.
Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela, exerceu como xuíz de distrito e procurador.
A súa carreira política iniciouse no eido local, cando en 1987
sae elixido concelleiro popular en Ribeira, posto no cal se
mantería ata 1997; chegou a ser tenente de alcalde e voceiro
do seu grupo. Dentro do partido é membro da executiva rexional
do PP de Galicia e da executiva da provincia da Coruña. Tras
as eleccións de 2011, asume a responsabilidade de alcalde
de Ribeira, cargo que conservou tras os comicios de 2015.

-R-

316

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Deputado no Parlamento de Galicia dende a IV ata a VIII lexislatura, no ano 2004 foi
nomeado viceportavoz do Grupo Parlamentario Popular e, en 2007, portavoz do Grupo
Parlamentario Popular, cargo que repetiu en 2009, no arranque da VIII lexislatura.
Foi voceiro de diferentes comisións: Institucional (V, VI e VII lexislatura); de Relacións co
Consello de Contas; de Economía; e de Emigración (as tres na VI lexislatura), así como
presidente da Comisión de Asuntos Europeos; da Comisión de Emigración (ambas na V
lexislatura); vicepresidente da Comisión de Pesca (V lexislatura), da Comisión de Seguimento
do Plan Galicia (VI lexislatura) e da Comisión de Investigación do Prestige (VI lexislatura).
Tamén foi vogal en distintas comisións: de Economía, Facenda e Orzamentos; de Pesca
e Marisqueo; de Relacións co Consello de Contas; Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior; de Economía; e de Peticións.
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Salazar Bello, María Isabel
Deputada do PSdeG pola provincia de Lugo na V lexislatura.
Filla de emigrantes, vasco e galega, naceu na Cidade do
México o 2 de novembro de 1949. Licenciouse en Medicina
na Universidade Autónoma de Madrid e optou pola especialidade de Cirurxía Xeral pola vía do MIR, no hospital Juan
Canalejo (actualmente Complexo Hospitalario Universitario
da Coruña). Xefa local de Sanidade en Abadín. Exerceu
tamén por oposición en Sarria, e como xefa de cupo da área
sanitaria central de Lugo.
Membro da UGT dende 1981, milita no PSdeG, partido co
que se presentou nas listas ao Congreso dos Deputados en
Madrid; conseguiu a acta, que mantivo entre os anos 2004 e
2008. Tamén foi membro do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela,
en representación do seu partido.
Na súa traxectoria na cámara autonómica foi voceira do seu grupo nos temas de Sanidade
e vogal das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; e de Peticións.

Salgado García, Juan Fernando
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas:
na III e na IV, ata o 13 de setembro de 1994, cando causou baixa.
Naceu en Monterroso (Lugo) o 28 de marzo de 1953.
Licenciado en Ciencias da Información pola Universidade
Complutense de Madrid, profesión que exerceu en distintos
medios de comunicación: chegou a dirixir o xornal El Progreso.
Impartiu docencia na Universidade da Coruña e é profesor na
de Santiago de Compostela.
A súa traxectoria política está ligada ó PSdeG. En 1987 foi
designado conselleiro de Economía e Facenda, cargo no que
permaneceu ata 1990. Tamén asumiu a secretaría xeral da
Fundación Galicia-Europa. Dende 2005 a 2009 foi secretario
xeral de Comunicación da Xunta de Galicia.
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Cando causou baixa para retomar a súa actividade profesional, era portavoz do Grupo
Socialista.
No seu percorrido no Parlamento, ademais de comparecer para informar da xestión da
súa consellaría, participou nas comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos; de Economía, Facenda e Orzamentos; de Relacións co Consello de
Contas; e na Comisión Non Permanente sobre o Financiamento Universitario. Tamén foi
suplente da Deputación Permanente.

Salgado Núñez, Carmen Janet
Deputada do Partido Popular pola provincia de Lugo na VII lexislatura.
Naceu en Caracas (Venezuela) o 13 de xaneiro de 1968.
Licenciada en Ciencias Empresariais. Auditora de contas,
traballou durante oito anos nunha firma de auditoría, máis tarde
pasou á banca e na actualidade é autónoma.
A súa vida política está ligada ó Partido Popular: formou parte
da executiva local en Sarria e con esta formación presentouse
ás eleccións municipais neste concello.
No seu percorrido na cámara autonómica foi vogal das comisións de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes; e de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia.
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Salorio Porral, María Soraya
Deputada do PPdeG da circunscrición electoral da Coruña na X lexislatura.
Naceu en Sada en 1962. Empregada de banca. Formou
parte, no ano 2011, da candidatura do Partido Popular para
as eleccións municipais no Concello de Sada. Foi primeira
tenente de alcalde neste municipio e ocupouse das concellarías de Benestar Social, Educación, Cultura e Deportes entre
os anos 2011 e 2015. Actualmente é concelleira en Sada,
na oposición.
Accede ao Parlamento de Galicia en febreiro de 2017. Na X
lexislatura é voceira do GPP na área de Marisqueo.

José Antonio Sánchez Bugallo
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na IX lexislatura.
Naceu en Teixeiro, Curtis (A Coruña), o 31 de xaneiro de
1954.
Entrou en política no ano 1983 como xefe de gabinete do
alcalde compostelán, Xerardo Estévez, do PSdeG. Catro anos
máis tarde, nas eleccións municipais de 1987, foi elixido
concelleiro da capital galega por esa formación, e renovou o
cargo nos sucesivos comicios de 1991 e 1995. Responsabilizouse de áreas como Deportes, Relacións Veciñais, Tráfico,
Seguridade Cidadá, Persoal ou Réxime Interior. No ano 1998
sucedeu a Xerardo Estévez como alcalde de Santiago, posto
que renovou sucesivamente (1999, 2003 e 2007) ata o 30
de xuño de 2011.
Foi deputado na IX lexislatura: foi elixido pola provincia da Coruña no ano 2012.
No Parlamento realizou as funcións de presidente da Comisión 3ª, Economía, Facenda
e Orzamentos; vogal da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos; portavoz de Vivenda no seo desta comisión; membro suplente da
Deputación Permanente; e relator de varios proxectos de lei: entre eles, o da Lei do solo; o
da de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese; e
o da de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia.
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Sánchez Castiñeiras, Cándido
Deputado da Coalición Galega pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas: na II e na III.
Naceu en Santiago de Compostela o 11 de decembro de
1941. Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade
de Santiago de Compostela. Pertence ó Corpo Médico da
Sanidade Nacional, por oposición. Ten os títulos de especialista en Microbioloxía; Medicina Preventiva e Saúde Pública; e
Análises Clínicas. Foi xefe provincial de Sanidade en Lugo e
profesor na Escola de Enfermaría desa cidade.
Académico correspondente da Real Academia de Medicina e
Cirurxía de Galicia e socio de honra da Academia Médicocirúrxica de Lugo.
Entrou na vida política na época da Transición e participou na transferencia das
competencias sanitarias á Xunta preautonómica. Foi elixido senador por Lugo da
UCD nas Cortes constituíntes, nas que foi presidente da Comisión de Sanidade e
Seguridade Social e membro da Deputación Permanente do Senado, e na I lexislatura,
na que foi presidente da Comisión Especial de Investigación sobor os Traballadores
Emigrados.
Tras a disolución desta formación, participou na fundación da Coalición Galega, da cal
foi o relator do documento ideolóxico no congreso constituínte. Pertenceu á Executiva
Nacional e presidiuna en 1990. Da súa carreira tamén hai que destacar que foi concelleiro,
tenente de alcalde da cidade de Lugo e deputado provincial da Deputación de Lugo entre
1987 e 1991 pola Coalición Progresista Galega.
No Parlamento foi voceiro parlamentario da Coalición Galega entre 1987 e 1993. Na
II lexislatura foi vicepresidente da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e
formou parte como vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior; e do Regulamento. Ademais, foi membro da Deputación Permanente. Na III lexislatura,
estivo na Deputación Permanente e nas comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos; e de Sanidade, Política Social e Emprego.
Está en posesión da Encomenda con Placa da Orde Civil da Sanidade e a Orde do
Mérito Constitucional.
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Sánchez García, Antón
Deputado de Alternativa Galega de Esquerda pola provincia da Coruña,
na IX lexislatura, e do Grupo de En Marea pola mesma circunscrición, na X lexislatura.
Naceu en Alacante (Valencia) o 16 de xaneiro de 1974.
Licenciado en Enxeñaría Técnica Agrícola pola Escola Politécnica Superior da Universidade de Santiago de Compostela.
Defínese profesionalmente como labrego e administra unha
explotación de agricultura ecolóxica en Bergondo.
Membro do Sindicato Labrego Galego dende o ano 2001, foi
coordinador nacional, formando parte da dirección nacional.
Entre 2007 e 2014 foi edil do Concello de Bergondo.
Milita dende 2012 en Anova-Irmandade Nacionalista, da que
é voceiro nacional.
No Parlamento, durante a IX lexislatura, exerceu como vicevoceiro de AGE, suplente da
Deputación Permanente e vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría
e Montes; e, na X lexislatura, é vicevoceiro de En Marea, secretario da Comisión de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e vogal das comisións de
Economía, Facenda e Orzamentos, de Relacións co Consello de Contas e de Investigación
sobre Responsabilidades na actual Situación das Caixas de Aforros.

Sánchez Montenegro, Isabel
Deputada do BNG pola provincia de Lugo na VIII lexislatura.
Naceu en Lugo o 18 xuño de 1961. Diplomada en Maxisterio
pola Escola Universitaria de Formación do Profesorado de
Lugo, coa especialidade en Ciencias Sociais, Educación
Infantil, Educación Primaria e Lingua Galega. Exerceu profesionalmente en distintas zonas da provincia de Lugo, como
na Mariña, Monterroso, Quiroga, Antas de Ulla, Monforte de
Lemos e Chantada.
Na súa carreira política concorreu ás eleccións municipais de
2007 nas listas do BNG e entrou no Concello de Monforte
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como edil de Medio Ambiente, Educación e Xuventude. Dentro do partido foi membro do
Consello Local e tamén do Consello Comarcal de Lugo-Sur.
No Parlamento foi vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos, da Comisión do Regulamento e secretaria da Comisión de
Seguridade Viaria.

Sánchez Presedo, Antolín Luís Mariano
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na I lexislatura,
dende o 8 de febreiro de 1983, en substitución de Anxo Teixeiro Piñeiro, e na II, III e IV.
Naceu en Betanzos (A Coruña) o 5 de abril de 1955. Licenciado
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela,
exerce de avogado.
Militante do PSOE dende 1977, foi elixido concelleiro de
Betanzos por este partido nas primeiras eleccións municipais
en democracia, en 1979, e catro anos despois, asume o
cargo de alcalde. Dentro do partido, no ano 1985, elixírono
secretario xeral ata 1994. Entrou no goberno da Xunta como
conselleiro de Ordenación do Territorio e Obras Públicas,
posto no que se mantivo dende 1987 ata 1990. Foi candidato
á Presidencia da Xunta en 1983, pero non conseguiu bos
resultados electorais e abandonou a primeira liña da política ata 2004, en que se
presentou nas listas socialistas ó Parlamento Europeo; saíu elixido e renovou o escano para
o período 2009-2014.
Na súa traxectoria no Parlamento, durante a I lexislatura, foi vogal da Comisión do
Regulamento; e da Deputación Permanente. Na II lexislatura, vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e do Regulamento; membro da
Deputación Permanente e voceiro suplente do seu grupo. Na III lexislatura, formou parte como
vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; foi membro da
Deputación Permanente e voceiro do seu grupo. Na IV lexislatura, foi vogal das comisións
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e do Regulamento, así como membro da
Deputación Permanente.
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Sánchez Roel, María Encarnación
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na IV lexislatura,
dende o 10 de outubro de 1996, en substitución de Gerardo Conde Roa.
Naceu en Mugardos (A Coruña) no ano 1956. Realizou
estudos de administración e traballou nunha empresa privada.
Vencellada politicamente ó Partido Popular, foi presidenta
do comité local desta formación no municipio de Mugardos,
ademais de concelleira e voceira do seu grupo.
No Parlamento de Galicia, durante a IV lexislatura, foi vogal
das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior; do Regulamento; de Relacións co Consello de Contas;
e de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia.

Sánchez Trujillano, María Soledad
Deputada do PSdeG pola provincia de Pontevedra na VII lexislatura,
dende o 21 de abril de 2008, en substitución de Abel Fermín Losada Álvarez.
Naceu en Tormellas (Ávila) no ano 1969. Licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Salamanca. Membro do voluntariado social e presidenta da Asociación Socio-Cultural Manuel
Ferreiro.
Comezou a militar na agrupación socialista de Lalín no ano
2003 e ocupou cargos na Comisión Executiva Local e mais no
Comité Nacional Galego do partido. Foi a directora xerente
da Axencia Humanitaria de Galicia.
Na cámara autonómica, na VII lexislatura, participou apoiando
as iniciativas do seu grupo e foi vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
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Sande García, Pablo Ángel
Deputado do PSdeG-PSOE pola provincia da Coruña na II lexislatura ata
o 2 de maio de 1989, cando causou baixa, abandonando a actividade política.
Naceu en Ferrol o 22 de marzo de 1955. Licenciado e
graduado en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela, co premio extraordinario, exerceu como profesor
nesta universidade desde o ano 1978 e exerce na da
Coruña desde 1989. É maxistrado da Sala do Civil e Penal do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desde a súa constitución
en 1989.
No Parlamento foi vicesecretario da Mesa; secretario da
Deputación Permanente e da Comisión do Estatuto dos Deputados; vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior; do Regulamento; e de Peticións. Ademais,
impulsou a creación e coordinou a Comisión Non Permanente
de Dereito Civil Galego.

Sangiao Pumar, Antonio
Deputado da Alianza Popular pola provincia de Pontevedra, na I lexislatura, e da Coalición
Popular pola mesma circunscrición, na II lexislatura, ata o 8 de setembro de 1987,
cando pasou ao grupo parlamentario da Coalición Galega.
Naceu en Arzúa (A Coruña) o 6 de abril de 1923 e faleceu
na Estrada o 4 de maio de 2008. Tras traballar no sector da
hostalaría, formouse como técnico electricista e electrónico, coa
especialidade de televisión, e creou unha empresa de instalacións na Estrada.
Afiliouse en 1979 á Alianza Popular. Formou parte dos seus
comités local, comarcal e rexional; pero, durante a segunda
lexislatura autonómica, abandonou esta formación e a
Coalición Popular na cal se integraba, e pasou a militar na
Coalición Galega.
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No Parlamento, durante a I lexislatura, foi suplente na Deputación Permanente e vogal da
Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e da de Pesca e Marisqueo. Na II
lexislatura, foi secretario das comisións de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; vogal das comisións Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Sanidade, Política Social e Emprego; e de
Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia.

Santalices Vieira, Miguel Ángel
Deputado do PPdeG da circunscrición electoral de Ourense na V, VI, VII, VIII, IX e X lexislatura.

Naceu en Bande en 1955. Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Máster
en Alta Dirección, Xestión e Administración Sanitaria pola Escola d´Alta Direcció i Administració de Cataluña (EADA). Diplomado en Dirección Hospitalaria e en Sanidade e máster en
Saúde Pública. Diploma de directivo da Xunta de Galicia. Funcionario do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, escala Saúde Pública e Administración Sanitaria. Foi director de
ambulatorios da área de Vigo, director xerente dos hospitais
de Vigo e Ourense e director do Hospital Psiquiátrico de Toén.
Membro do Comité de Dirección, do Comité Executivo do
Partido Popular de Galicia e do Comité Executivo Provincial do PP de Ourense, e secretario
executivo de Servizos Sociais.
Deputado no Parlamento de Galicia desde a V Lexislatura. Foi vicepresidente da Cámara
na V e VIII lexislaturas, portavoz de Sanidade na VI e VII lexislaturas, vicepresidente do
Parlamento de Galicia e portavoz de Sanidade do Grupo Popular na IX lexislatura ata a súa
elección como presidente do Parlamento de Galicia, o 26 de xaneiro de 2016.
Presidente do Parlamento de Galicia na X lexislatura.

-S-

328

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Santiso Miramontes, José Antonio
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na VII lexislatura,
dende o 6 de marzo de 2006, en substitución de Manuel Fraga Iribarne.
Naceu en Abegondo (A Coruña) o 26 de setembro de 1960.
Ten estudos universitarios en Formación do Profesorado e Psicoloxía. Funcionario do Corpo de Profesores do Estado dende
o ano 1985.
A súa carreira política comezou na Unidade Municipal Independente, coa cal foi alcalde de Abegondo entre 1991 e
1992. Despois afiliouse ó Partido Popular, co cal recuperou a
Alcaldía en 1995, cargo en que se mantivo ata 2004. Deputado provincial da Coruña, polo partido xudicial de Betanzos.
Membro do Consello Galego de Medio Ambiente. Membro
da Executiva e presidente da Comisión de Pequenos Municipios e Pesca da FEGAMP. Membro das Comisións de Medio Ambiente e Inmigración
da FEMP.
Conselleiro de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia, de
2004 a 2005.
Profesor asesor do Centro de Formación do Profesorado en Santiago de Compostela.
Membro do Consello da Administración do ente público da RTVG. Parlamentario Autonómico. Retornou á Alcaldía de Abegondo cunha moción de censura no ano 2009, e
mantívose nela tras os comicios de 2011 e 2015.
No Parlamento de Galicia, na VI lexislatura, compareceu para informar das súas xestións
como conselleiro, e na VII lexislatura, foi vogal das comisións de Economía, Facenda e
Orzamentos; de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e de Control da CRTVG.
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Santos Pérez, Ramón
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IX lexislatura,
dende o 14 de xullo de 2014, en substitución de María Dolores Faraldo Botana.
Naceu en Noia (A Coruña) o 20 de abril de 1986. Estudou a
especialidade de técnico superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos no Instituto Politécnico de Santiago.
A súa carreira política comezou nas Novas Xeracións e
presidiu esta formación na provincia da Coruña ata o ano
2016, cando optou por centrarse nas súas responsabilidades
como edil delegado de Deportes, Xuventude, Protección Civil
e Tecnoloxías da Información e da Comunicación no Concello
de Noia.
No Parlamento de Galicia, durante a IX lexislatura, foi vogal
das comisións de Educación e Cultura; de Pesca e Marisqueo;
e de Control da CRTVG.

Santos Queiruga, Carmen
Deputada de En Marea pola provincia de Pontevedra na X lexislatura.
Naceu en Queiruga, Porto do Son (A Coruña), o 24 de maio
de 1981.
Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola
Universidade de Santiago de Compostela, é funcionaria de
xestión de I+D+i da escala dos OPI da Administración xeral
do Estado e ten praza no Instituto de Investigacións Mariñas do
Consello Superior de Investigacións Científicas en Vigo.
Militante da organización política Podemos, en 2016 foi
nomeada secretaria xeral en Galicia deste partido e foi elixida
para participar nas eleccións autonómicas do mesmo ano en
coalición con En Marea.
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Na Cámara autonómica é voceira suplente do seu grupo, vogal das comisións de Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e de Pesca e Marisqueo, e vicepresidenta
da Comisión non Permanente para o Seguimento das Políticas Relativas á Discapacidade.

Santos Regueiro, José Francisco
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na IX lexislatura,
dende o 12 de febreiro de 2013, en substitución de Rosa María Quintana Carballo.
Naceu en Cerceda (A Coruña) o 31 de decembro de 1963.
Titulado en Enxeñaría Técnica Industrial, traballou 23 anos na
empresa privada.
A súa carreira política comezou no ámbito local como candidato á Alcaldía de Cerceda, nas listas do Partido Popular, para
as eleccións municipais de 2011 e de 2015: quedou como
concelleiro e voceiro do seu grupo.
No Parlamento de Galicia, durante a IX lexislatura, foi vogal das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos; e de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo. Foi vicepresidente da Comisión de Asuntos Europeos.

Seara Sobrado, Laura Carmen
Deputada do PSdeG pola provincia de Ourense en varias lexislaturas:
na VI, VII e VIII, ata o 18 de xaneiro de 2010, data en que causou baixa.
Naceu en Allariz (Ourense) o 20 de abril de 1975. Licenciada
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela,
colexiouse como avogada en Ourense. Consultora-socia no
despacho Red Talento Consultoras, S.L.
Militante socialista dende a mocidade, un dos primeiros
cargos que ocupou durante a súa carreira política foi o de
secretaria de Organización das Xuventudes Socialistas do PSdeG
no ano 2001. No partido tivo a responsabilidade da Área de
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Igualdade, Movementos Sociais e Inmigración na Comisión Executiva Nacional. Tamén
formou parte do Comité Federal e foi responsable da Secretaría de Igualdade, Movementos Sociais e Inmigración do PSdeG. Entre 2010 e 2011 foi directora do Instituto da
Muller, dependente do Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade. En 2011 asume o
cargo de secretaria de Estado de Igualdade, e tras os comicios xerais, foi elixida deputada
no Congreso de Madrid para o período 2011-2015.
No Parlamento de Galicia, durante a VI lexislatura, foi secretaria da Comisión de Educación e Cultura e vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
Durante a VII lexislatura entrou na Deputación Permanente e formou parte como vogal
das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; e do Regulamento. Finalmente,
na VIII lexislatura, estivo na Deputación Permanente e foi vicepresidenta da Comisión de
Educación e Cultura, e vogal das comisións de Sanidade, Política Social e Emprego; e do
Regulamento.

Seoane Romero, María
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na VIII lexislatura.

Naceu en Santiago de Compostela. Casada, nai de dúas
fillas. Licenciada en Dereito pola Universidade da Coruña,
titulada en Mediación Civil e Mercantil e Violencia de Xénero.
Diplomada en Defensa Nacional polo CESEDEN-USC.
Colexiada do Colexio de Avogados de Santiago, desenvolve
a súa carreira profesional nunha notaría.
A súa traxectoria política comezou nas Novas Xeracións na
xunta local de Santiago; logo, como responsable autonómica
da área de Muller e Asuntos Sociais, e foi nomeada coordinadora xeral en 2005. Foi elixida presidenta rexional no congreso
de 2006. Membro da Executiva do PP no período 20062010. Foi concelleira na súa cidade natal entre 2007 e 2011.
No Parlamento galego, foi vicepresidenta da Comisión de Sanidade, Política Social e
Emprego; presidenta da Comisión de Control da Corporación RTVG, e das comisións non
permanentes de Estudo sobre a Seguridade Viaria en Galicia e de Igualdade e para os
Dereitos das Mulleres.

-S-

332

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Sestayo Doce, Beatriz
Deputada do PSdeG pola provincia da Coruña en varias lexislaturas:
na VII, VIII e IX, ata o 3 de novembro de 2015, data en que causou baixa.
Naceu en Ferrol o 18 de agosto de 1969. Licenciada en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, traballou
como fiscal, como xuíza e como maxistrada, dedicándose á
avogacía, á docencia e avogada de CIM.
Militante do PSdeG,foi membro da CENG con Touriño e secretaria xeral do PsdeG de Ferrol. É concelleira en Ferrol dende as
eleccións municipais do ano 2007 e candidata á Alcaldía nos
comicios de 2015, exercendo como voceira do seu grupo dende
os escanos da oposición, despois de ser primeira tenente
de alcalde e concelleira de Igualdade, Benestar e Festas, tras
romper a coalición de goberno con Ferrol en Común.
Na cámara autonómica, durante a VII lexislatura, foi vicepresidenta da Comisión do
Estatuto dos Deputados; portavoz na Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior; e vogal das comisións do Regulamento; e de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo. Na VIII lexislatura, estivo na Deputación Permanente; portavoz da Comisión
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e vogal da de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo, comisións das que tamén formou parte na IX lexislatura.

Sestelo Fernández, Ramón
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na VI lexislatura.
Naceu en Gondomar (Pontevedra) o 14 de marzo de 1950.
Diplomado en Maxisterio, exerceu como profesor no Instituto de
Ensino Secundario de Gondomar.
A súa carreira política comezou no eido local, cando se presentou
a alcalde nas eleccións de 1987, nas listas da Plataforma
Veciñal de Gondomar. Foi reelixido para o cargo nos comicios
de 1991, desta volta nas listas da Converxencia Nacionalista
Galega; catro anos despois, presentouse, unha vez máis, a
alcalde nas listas do Partido Popular, e saíu elixido novamente;
compaxinou, ademais, o cargo co de deputado provincial.
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No Parlamento de Galicia, durante a VI lexislatura, foi presidente da Comisión de Control
da Corporación RTVG; vicepresidente da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos;
e vogal das comisións de Educación e Cultura; e de Relacións co Consello de Contas.

Sineiro García, Francisco
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo en varias lexislaturas: na III, IV, V e VI.
Naceu en Santiago de Compostela o 5 de marzo de 1949.
Doutor enxeñeiro agrónomo pola Universidade Politécnica de
Madrid. É profesor do Departamento de Economía Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela.
Militante do partido socialista dende 1988. A súa carreira no
ámbito público comezou como director territorial do Ministerio
de Agricultura, Pesca e Alimentación entre os anos 1985 e
1987. Neste último ano foi designado conselleiro de Agricultura,
posto que ocupou ata 1990.
No Parlamento de Galicia, na II lexislatura, á parte de comparecer na súa calidade de
conselleiro, na III lexislatura foi suplente na Deputación Permanente e vogal das comisións
de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; de Pesca e Marisqueo; do Regulamento;
e da Comisión Non Permanente sobre o Plan Forestal. Na IV lexislatura continuou como
suplente na Deputación Permanente e foi vogal das comisións de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo; e de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. Na V lexislatura, foi vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; e de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes. Finalmente, na VI lexislatura, foi presidente da Comisión
de Economía, Facenda e Orzamentos; e vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes.
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Solla Fernández, Eva
Deputada da Alternativa Galega de Esquerda pola provincia de Pontevedra,
na IX e de En Marea, pola mesma circunscrición, na X lexislatura.
Naceu en Vigo o 25 de maio de 1984. Diplomouse en
Enfermaría na Escola Universitaria de Vigo e traballa no Sergas.
Vencellada ao Partido Comunista de Galicia, dende 2014 é a
súa secretaria xeral, e, ademais, dende 2017, coordinadora
nacional de Esquerda Unida, que en 2012 se integrou na
coalición Alternativa Galega de Esquerda para a participación
nas eleccións autonómicas, coalición que se reeditou no 2016
co nome de En Marea.
Na Cámara autonómica, durante a IX lexislatura, foi vogal da
Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, e, na X lexislatura, entrou como vicepresidenta segunda da Mesa, vicepresidenta segunda das comisións de Peticións e do
Regulamento e vogal da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego.

Soneira Tajes, María Soledad
Deputada do PSdeG pola provincia da Coruña, na V lexislatura, dende o 23 de febreiro
de 1999, en substitución de Javier Losada de Azpiazu, e na VI, VII, VIII e IX.
Naceu en Camariñas (A Coruña) o 10 de decembro de 1954.
Cursou estudos de Ciencias Políticas e estableceuse como
empresaria de artesanía galega.
Militante do PSdeG dende 1983, accedeu en 1997 á
corporación municipal de Camariñas, onde foi concelleira
ata 1999, con responsabilidades de Desenvolvemento Local,
Cultura, Ensinanza e Deportes. No seo do seu partido foi
voceira da área de Emigración e secretaria de Movementos
Migratorios dentro da Executiva galega.
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Na Cámara autonómica, durante a V lexislatura, foi vogal das comisións de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes; e de Pesca e Marisqueo. Na VI lexislatura foi suplente
da Deputación Permanente e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior; e de Pesca e Marisqueo. Na VII lexislatura foi vogal das comisións
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes, ademais de suplente da Deputación Permanente. Durante a VIII lexislatura foi vogal das comisións de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e de Pesca
e Marisqueo. Finalmente, na IX lexislatura, foi vicepresidenta 2ª da Mesa; vicepresidenta
da Comisión de Peticións; vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior, e secretaria da Deputación Permanente.

Sotelo Villar, José Enrique
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas:
na IV e na V, ata o 6 de xullo de 1999, data en que causou baixa.
Naceu en Cangas do Morrazo (Pontevedra) o 15 de xaneiro
de 1959. Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade
de Santiago de Compostela, exerceu como médico do Sergas
na comarca do Morrazo.
Militante da Alianza Popular dende 1977, presentouse co
Partido Popular en 1991 ós comicios locais en Cangas, onde
foi elixido concelleiro e tivo a responsabilidade de tenente de
alcalde. En 1999 volveu formar parte desas listas, pero
xa como candidato a alcalde, posto que conseguiu e que
renovou nas eleccións de 2003; dende ese ano, compaxinou
o cargo, ademais, co de deputado provincial. Perdeu a Alcaldía nos comicios de 2007,
pero recuperouna en 2011. Tras as votacións locais de 2015 quedou como concelleiro
na oposición.
No Parlamento de Galicia, durante a IV lexislatura, foi secretario da Comisión de Sanidade,
Política Social e Emprego, e vogal das comisións de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo;
do Regulamento; e de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia. Na V lexislatura, foi portavoz do seu grupo na Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego; e de
Pesca e Marisqueo; vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos, e vogal suplente da Deputación Permanente.
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Suances Pereiro, José Javier
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na II lexislatura.
Naceu en Ourense o 18 de outubro de 1932. Licenciado en
Arquitectura pola Universidade Central de Madrid, exerceu de
arquitecto e foi profesor desta disciplina na Universidade da
Coruña. Foi presidente do Colexio de Arquitectos de Galicia.
A súa carreira política limítase case exclusivamente ó seu
paso polo Parlamento de Galicia, que coincidiu co Goberno
tripartito presidido polo seu compañeiro de partido, Fernando
González Laxe.
Na cámara autonómica foi secretario da Comisión de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos, e vogal da Comisión de Educación e Cultura.

Suárez Canal, Alfredo
Deputado do BNG pola provincia de Ourense en varias lexislaturas: na IV, V, VI e VIII.
Naceu en Allariz (Ourense) o 5 de xullo de 1951. Licenciado en
Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela,
exerceu como profesor do ensino secundario.
Militante dende 1972 na Unión do Povo Galego e na ANPG,
coas que participou despois na creación do Bloque Nacionalista Galego. Foi membro da dirección desta formación política
desde aquela. Tamén participou na fundación da Intersindical
Nacional de Traballadores de Galiza. En 1979, nas primeiras
eleccións municipais en democracia, foi elixido concelleiro en
Allariz e deputado provincial. De 2005 a 2009, foi conselleiro
do Medio Rural da Xunta de Galicia. No ano 2012 decidiu
abandonar a primeira liña da política.
Na cámara autonómica, durante a VII lexislatura, á parte de comparecer como conselleiro,
ocupou diversos cargos. Na IV lexislatura, foi suplente na Deputación Permanente e
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vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes; e do Regulamento. Na V lexislatura, foi suplente da
Deputación Permanente; secretario da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes; e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e do
Regulamento. Na VI lexislatura, formou parte como vogal da Deputación Permanente; foi
secretario da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; e vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Finalmente, na VIII lexislatura, foi
vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e de Peticións.

Suárez Cotelo, José Luis
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na II lexislatura,
dende o 26 de setembro de 1989, en substitución de Manuel Couce Pereiro.
Naceu en Ponteceso (A Coruña) en 1946. Licenciado en
Filosofía e Letras pola Universidade Central de Madrid, exerceu
de profesor do ensino medio na Coruña.
Militante socialista, foi secretario xeral do PSdeG na comarca
de Bergantiños e chegou ó Consello Nacional Galego do
partido. Con esta formación política foi alcalde de Ponteceso
entre os anos 1979 e 1987.
No Parlamento de Galicia, durante a súa breve estadía na II
lexislatura, participou apoiando as iniciativas do seu grupo.
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Suárez-Vence Santiso, Francisco Javier
Deputado da UCD pola provincia de Pontevedra na I lexislatura, ata o 9 de setembro de 1983,
cando pasou ó Grupo Parlamentario Independentes, e da Coalición Popular pola mesma
circunscrición, na II lexislatura, ata o 8 de setembro de 1987, cando pasou á Coalición Galega.

Naceu na Baña (A Coruña) o 16 de agosto de 1935. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, entrou na
Administración do Estado, en que ocupou cargos como o de
xefe de servizo no Instituto Nacional de Vivenda ou delegado
do Ministerio de Obras Públicas en Pontevedra. Dedicouse
tamén á xestión empresarial.
Durante a Transición ingresou na UCD, da cal foi o último
secretario xeral en Galicia, antes da súa disolución. Integrouse
na Coalición Popular, e posteriormente, na Coalición Galega,
formación da que foi secretario xeral. Ocupou os cargos de
conselleiro de Sanidade, entre 1983 e 1986; conselleiro de
Ordenación do Territorio, en 1986; conselleiro de Educación,
dende 1987 ata 1988; e, máis adiante, vicepresidente da Xunta de Galicia.
No Parlamento de Galicia, á parte de comparecer como conselleiro e vicepresidente, na I
lexislatura foi voceiro suplente e membro da Deputación Permanente pola UCD, presidente
da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, e
vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; e do Regulamento. Na II lexislatura foi membro da Deputación Permanente pola Coalición Popular e
vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior; de Economía,
Facenda e Orzamentos; e do Regulamento.
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Sueiro Pastoriza, Alberto
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña en varias lexislaturas: na VI, VII e VIII.

Naceu na Coruña o 6 de maio de 1962. Licenciado en
Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de
Compostela. Mestrado en ADE e experto en Contabilidade
Superior pola Universidade da Coruña. Traballou como
economista-consultor, como docente na Confederación de
Empresarios de Galicia e mais como xerente de desenvolvemento comarcal, na SDCG da Xunta de Galicia.
Vencellado politicamente ó Partido Popular, foi candidato a
alcalde de Carballo nas eleccións municipais de 2007 e
2011, pero quedou como concelleiro na oposición.
No Parlamento de Galicia, durante a VI lexislatura, foi vicepresidente da Comisión de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; vogal da Comisión de Economía, Facenda e
Orzamentos; e da Comisión de Asuntos Europeos. Na VII lexislatura foi vogal das
comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; do Regulamento; e de Relacións co
Consello de Contas. Finalmente, na VIII lexislatura, foi presidente da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; vicepresidente da Comisión de Economía, Facenda e
Orzamentos, e membro da Deputación Permanente.
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Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Deputado do BNG pola provincia de Ourense na VII lexislatura.
Naceu en Ourense o 16 de setembro de 1969. Licenciouse
en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e
exerce nun bufete da súa localidade natal.
A súa traxectoria política comezou no ano 1998, cando entrou
no Partido Nacionalista Galego-Partido Galeguista (PNG-PG),
que nese tempo estaba integrado no Bloque Nacionalista
Galego, e, tras o falecemento de Xosé Henrique Rodríguez
Peña en 2006, liderou o PNG-PG ata o ano 2011. Foi
concelleiro en Ourense entre 2003 e 2005. Co BNG, á
parte de participar nas autonómicas de 2007, concorreu ás
eleccións xerais de 2008, pero non conseguiu escano en Madrid.
Durante o seu percorrido no Parlamento presidiu a Comisión do Estatuto dos Deputados
e asumiu a Vicepresidencia da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior, ademais de ser vogal das comisións do Regulamento e de Peticións.

Taboada Rivadulla, Roberto Jesús
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na III e na IV.
Naceu en Pontevedra o 30 de abril de 1953. Estudou Maxisterio
e exerceu na Cidade Infantil Príncipe Felipe, dependente da
Deputación de Pontevedra.
No ámbito político, entrou no PSdeG no ano 1981. Foi membro
da súa Executiva entre 1990 e 1993 e pertenceu ao Comité
Galego entre 1990 e 1997. Nas eleccións municipais de
1987 conseguiu o cargo de concelleiro de Pontevedra, que
renovou nos comicios de 1991 e 1999; actuou como voceiro
municipal entre 1991 e 1995 e foi candidato a alcalde no
1999. Tamén foi conselleiro da CRTVG entre 1988 e 1990 e
membro do Consello de Administración da Autoridade Portuaria
de Marín. No ano 2002 deixou a primeira liña da política.
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No Parlamento, na III lexislatura, foi vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos e de Control da Corporación da Radiotelevisión de Galicia; na IV lexislatura, foi
vicepresidente da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e vogal
da Comisión do Estatuto dos Deputados, ademais de vogal da Deputación Permanente.

Taboada Soto, Ramón
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Pontevedra na I lexislatura.
Naceu en Vilagarcía de Arousa o 3 de setembro de 1929 e
finou o 29 de outubro de 1995 na localidade portuguesa de
Matosinhos. Estudou Náutica en Barcelona e traballou nunha
empresa de axentes marítimos de Vilagarcía.
No eido político, no ano 1979, entrou como concelleiro na
primeira Corporación democrática de Vilagarcía, por Alianza
Popular. Exercería como voceiro municipal desta formación
política e, tras a reconversión como Partido Popular, sería o seu
presidente local.
No Parlamento, durante a I lexislatura, foi vicepresidente da
Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos e vogal das de Sanidade, Política Social
e Emprego, de Pesca e Marisqueo e do Regulamento.
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Táboas Veleiro, María Teresa
Deputada do BNG pola provincia de Pontevedra na VIII lexislatura,
ata o 9 de febreiro do 2012, en que causa baixa.
Naceu en Cidade de México o 13 de setembro de 1961.
Licenciouse en Arquitectura pola Universidade Nacional
Autónoma de Cidade de México e logrou o doutoramento na
Universidade da Coruña. Exerceu profesionalmente na empresa
privada e no ámbito público, fundou o seu propio estudio. No
2003 foi elixida decana do Colexio de Arquitectos de Galicia.
Foi a presidenta da Comisión de Vivenda do Consello de Arquitectos de Europa, con sede en Bruxelas.
Vencellada ao BNG, no ano 2005, polo seu perfil técnico,
converteuse en conselleira de Vivenda. Despois chegaría a
exercer como coordinadora executiva desta formación política, antes de abandonar o
escano e a primeira liña da política en 2012.
No Parlamento, durante a VII lexislatura, compareceu como conselleira para informar da
xestión do seu departamento e na VIII lexislatura foi secretaria da Comisión de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e vogal da Comisión de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes e da Comisión non Permanente de Estudo sobre a
Seguridade Viaria en Galicia.

Tapia Fernández, María Jesús
Deputada do Partido Popular pola provincia de Lugo en dúas lexislaturas, na V e na VI.
Naceu en Burgos o 23 de xuño de 1961. Licenciouse en
Dereito pola Universidade de Valladolid. Tras traballar como
avogada en Valladolid, estableceu o seu propio bufete en
Monforte de Lemos.
Militante do Partido Popular dende a década de 1990,
desempeñou cargos como o de secretaria das áreas de muller e
familia en Lugo e foi membro da Executiva galega. No ámbito
público exerceu como directora de xestión do Hospital Comarcal
de Monforte, entre 1991 e 1993, antes de entrar como
deputada no Parlamento de Galicia.
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Foi delegada do Colexio de Avogados de Lugo no partido xudicial de Monforte de Lemos
de 1989 a 1999.
Na Cámara autonómica, durante a V lexislatura, foi presidenta da Comisión Institucional,
de Administración Xeral, Xustiza e Interior e vogal das comisións de Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e de Sanidade, Política Social e Emprego, e
na VI lexislatura, presidiu a Comisión do Estatuto dos Deputados e foi vogal das comisións
de Industria, Enerxía, Comercio

Teixeiro Piñeiro, Anxo
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na I lexislatura, dende
o 21 de decembro de 1982, en substitución de Francisco José Vázquez Vázquez;
causou baixa ao día seguinte, 22 de decembro de 1982.
Naceu en Ferrol (A Coruña) o 26 de marzo de 1953. Licenciado
en Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid. É funcionario da Administración autonómica.
Foi director do Gabinete Técnico da Presidencia na Xunta
na etapa preautonómica. Logo sería xefe do Gabinete da
Presidencia do Parlamento, xefe do Servizo de Publicacións e
xefe do Servizo de Asistencia Parlamentaria.
Dado o seu breve exercicio como deputado do Parlamento de
Galicia, non se integrou en ningunha comisión.
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Tellado Filgueira, Miguel Ángel
Deputado do PPdeG da circunscrición electoral da Coruña na IX e X lexislatura.

Naceu en Ferrol en 1974. Licenciado en Ciencias Políticas
pola Universidade de Santiago de Compostela. Entre 2003 e
2007 foi xefe de prensa do Concello de Ferrol. No ano 2009
pasou a ser xefe do Gabinete da conselleira de Traballo e Benestar, posto que deixou tras as eleccións municipais de 2011
para converterse en xefe de Gabinete da Alcaldía de Ferrol.
En 2012 foi elixido deputado no Parlamento de Galicia, onde
ocupou primeiro a portavocía de Traballo e logo a de Administración Pública, Xustiza e Interior, e foi vicevoceiro do Grupo
Popular. En setembro de 2014 o Comité Executivo do PPdeG
designouno como voceiro do partido. En maio de 2016 o presidente Feijóo propúxoo no
XVI Congreso do PPdeG para converterse no secretario xeral do PPdeG.
Na X lexislatura no Parlamento é vicevoceiro do GPP e voceiro na Comisión 6ª e nas áreas
de Industria e Emprego.

Tello León, Xosé Henrique
Deputado do BNG pola provincia da Coruña na IV, V e VI lexislaturas,
ata o 4 de xuño de 2002, en que causou baixa.
Naceu en Corcubión (A Coruña) o 24 de outubro de 1951.
Licenciouse en Filosofía e Letras pola Universidade Complutense
de Madrid. É catedrático de instituto na materia de Filosofía.
No ámbito político e sindical foi secretario nacional da Unión
de Traballadores do Ensino de Galicia (UTEG) entre 1984 e
1989. Entrou no BNPG en 1979, e formou parte do BNG
dende a sua fundación, en 1982. Foi portavoz do BNG no
Concello da Coruña entre 1995 e 2011, sendo concelleiro
de Turismo e Promoción Económica e primeiro tenente de
alcalde no Goberno municipal entre os anos 2007 e 2011.
Abandonou o BNG en 2012 e afiliouse na Asemblea fundacional de Anova.
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No Parlamento, durante a IV lexislatura, formou parte das comisións de Pesca e Marisqueo,
de Control da Corporación da Radiotelevisión de Galicia e de Educación e Cultura. Na
V lexislatura foi secretario da Comisión de Pesca e Marisqueo e vogal da Comisión de
Educación e Cultura. Na VI lexislatura foi vogal da Comisión de Educación e Cultura.
Nestas lexislaturas foi portavoz do BNG en materia de educación.

Tesouro Romero, Eladio
Deputado de Coalición Popular pola provincia de Ourense na II Lexislatura.
Naceu o 18 de xuño de 1940 en Arrabaldo (Ourense), cursou estudos económicos e empresariais e titulouse como corredor de seguros. Empresario emprendedor, fundador de
diversas empresas: Despacho de Abogados Tesouro, Centro
Fiscal y Contable, Marqués de Major, Hípica Monterrey e
Villasolveira; foi conselleiro en Fersa, empresa dedicada á
enerxía eólica.
Foi presidente do Partido Liberal de Ourense, que logo se
integraría na Coalición Popular. Tamén entrou en Democracia
Galega, sendo o presidente na provincia de Ourense e vicepresidente rexional. Deputado do Parlamento galego na segunda lexislatura. No seu percorrido no Parlamento foi vogal das comisións de Economía,
Facenda e Orzamentos, de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e de Peticións. Foi administrador do Grupo Popular no Parlamentario de Galicia, presidente do Colexio de Corredores de Seguros de Ourense, vogal
da Cámara de Industria e Comercio de Ourense e conselleiro da asociación empresarial
de ANASE de Madrid. Posúe a Medalla ao Mérito no Seguro, concedida polo Consello
de Ministros do 7 de xuño de 2001.
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Toja Suárez, María Dolores
Deputada do PSdeG pola provincia da Coruña na X lexislatura.
Naceu en Londres o 23 de agosto de 1972. Licenciouse en
Ciencias Empresariais pola Universidade da Coruña. Traballou
en Emesa-Trefileira, S.A. en control de xestión e como directora
de recursos humanos.
Nas eleccións municipais do ano 2015 concorreu nas listas do
PSdeG e conseguiu entrar no consistorio coruñés de Laxe como
concelleira de Educación e Xuventude e como primeira tenente
de alcalde.
No Parlamento, na X lexislatura, integrouse como vogal na
Comisión de Pesca e Marisqueo e como vicepresidenta na
Comisión non Permanente de Estudo para a Igualdade e para
os Dereitos das Mulleres.

Tomé Roca, José
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo en dúas lexislatura, na VII e na VIII,
ata o 6 de setembro do 2011, en que causou baixa.
Naceu en Guitiriz (Lugo) o 3 de setembro de 1958. Cursou
estudos de Enxeñaría Técnica Agrícola. Exerce como profesor
de Tecnoloxía na Escola de Capacitación Agraria de Monforte
de Lemos.
No eido político e sindical, comezou como secretario xeral
de UXT na comarca de Lemos e foi secretario de Formación e
Emprego de UXT a nivel autonómico, cargos que o levaron a
integrar órganos como o Consello Galego de Formación Profesional ou o Consello Xeral de Formación Profesional do Estado.
No PSdeG foi secretario xeral da comarca de Lemos e membro
do Comité Nacional. Nas eleccións municipais de 2007
consegue a acta de concelleiro en Monforte de Lemos e asume
o cargo de tenente de alcalde nun goberno en coalición co
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BNG; nos comicios locais seguintes, en 2007 e 2011, repite como concelleiro e nos de
2015 convértese en alcalde desa cidade.
No seu percorrido no Parlamento, durante a VII lexislatura, foi presidente da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e da Comisión de investigación do suposto
pagamento de viaxes a axentes electorais do PSOE con fondos da Secretaría Xeral de
Emigración e a contratación laboral deses axentes con fondos da Consellería de Traballo;
foi vogal da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e da Deputación
Permanente; e na VIII lexislatura formou parte como vogal das comisións de Sanidade,
Política Social e Emprego e de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Torrado Quintela, Julio
Deputado do PSdeG pola provincia de Pontevedra na X lexislatura.
Naceu en Vilagarcía de Arousa no ano 1982. Licenciouse en
Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela e,
posteriormente, doutorouse en Psicoloxía Social. Ten un máster
en Análise e Tratamento de Datos e tamén en Psicoloxía
Aplicada ao Deporte. Traballou como investigador e docente
na Universidade de Santiago, na Universidade Lusófona do
Porto, en Portugal, e na Universidade Pontificia de Ecuador. É
autor de publicacións nacionais e internacionais sobre rendemento humano e procesos grupais.
Militante do Partido Socialista e afiliado a UXT, é secretario
de organización da agrupación de Vilagarcía de Arousa.
Participou de maneira activa nas mobilizacións contra a LOU.
No Parlamento autonómico, durante a X lexislatura, é vogal das comisións de Sanidade,
Política Social e Emprego e de Pesca e Marisqueo.
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Torres Colomer, José Luis Ramón
Deputado da UCD pola provincia de Coruña na I lexislatura, dende o 21 de decembro de
1982, en substitución de Fernando García Agudín, pasou ao Grupo Independente o 9 de
setembro de 1983. Na II lexislatura foi deputado pola mesma circunscrición electoral por
Coalición Popular de Galicia, baixo as siglas de PDP. Na III lexislatura foi deputado polo
Partido Popular ata o 17 de xuño de 1991, en que causou baixa.
Naceu en Ribeira (A Coruña) o 22 de agosto de 1942. De
profesión mariño mercante.
Durante a transición ingresou no Partido Demócrata Popular,
que se integrou primeiro na UCD e logo en Alianza Popular.
Foi director xeral de Pesca e Marisqueo da Xunta de Galicia
entre 1982 e 1985. Dous anos máis tarde, en 1987, entra nas
listas ás eleccións municipais de Ribeira e sae elixido tenente de
alcalde, e en 1991 convértese no alcalde, posto que conservou
ata 2011. Durante o seu mandato foi presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias entre 1991 e 1995,
vicepresidente da Deputación da Coruña de 1995 a 1999 e presidente desta institución
dende 1999 a 2003. Saíu elixido senador en 2008, cargo que renovou en 2011, 2015
e 2016.
No Parlamento, durante a I lexislatura, foi voceiro do Grupo Independente, membro da
Deputación Permanente, secretario da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e vogal das comisións de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e de Pesca e
Marisqueo; na II lexislatura, formou parte como vogal das comisións de Economía, Facenda
e Orzamentos, de Sanidade, Política Social e Emprego, de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo, de Pesca e Marisqueo e da Comisión non Permanente sobre o Furtivismo. Así
mesmo, foi suplente na Deputación Permanente. Finalmente, na III lexislatura, foi membro da
Deputación Permanente, vicepresidente da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes e secretario da Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos, ademais de vogal das comisión de Pesca e Marisqueo, de Relacións
co Consello de Contas e do Regulamento.
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Torres Rodríguez, Celestino
Deputado de Coalición Galega pola provincia de Lugo na II lexislatura, na que causou baixa
o 14 de xullo de 1987, e polo PSdeG na mesma circunscrición durante a IV lexislatura.
Naceu na Pobra do Brollón (Lugo) o 13 de marzo de 1921 e
faleceu na Coruña o 16 de agosto de 2005. Durante a súa
vida profesional exerceu como empresario do sector forestal e
da madeira, ademais doutros negocios.
Nas eleccións municipais de 1979, as primeiras en democracia, foi elixido alcalde de Monforte de Lemos por UCD e, tras a
súa disolución, participou na fundación de Coalición Galega,
formación coa cal volveu ser elixido alcalde en 1983, posto
ao que renunciou cando entrou no Parlamento. Nas municipais
de 1987 regresou como candidato de Converxencia Nacionalista Galega e recuperou o bastón de mando en Monforte,
ao igual que no ano 1991. De novo renunciou en 1993 para entrar no Parlamento,
desta volta, nas listas do PSdeG. Con posterioridade militou en Iniciativa Galega,
formación coa que foi elixido concelleiro no ano 2003.
No Parlamento, durante a II lexislatura, foi presidente da Comisión de Control da
Corporación da Radiotelevisión de Galicia e vogal das comisións de Economía, Facenda
e Orzamentos, de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, de Peticións e da Comisión
non Permanente sobre os Incendios Forestais; e na IV lexislatura ocupou a vicepresidencia
da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e foi vogal das comisións do Regulamento, de Relacións co Consello de Contas, de Agricultura, Alimentación
Gandaría e Montes, de Sanidade, Política Social e Emprego, de Peticións e da Comisión
non Permanente para a Elaboración dun Plan Ferroviario de Galicia.
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Toxo Ramallo, Luis María
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas, na VII e na VIII, nesta
última dende o 28 de xuño do 2011, en substitución de María del Mar Barcón Sánchez.
Naceu en Santiago de Compostela o 9 de novembro de
1946. Licenciouse en Enxeñaría Técnica Química e traballou
como funcionario do Sergas, chegando a xefe de sección.
No ámbito político e sindical, en 1975, colaborou na posta
en marcha da agrupación local de Santiago da UXT, entrando
logo no PSdeG. En 1983, asume o cargo de concelleiro
do Consistorio compostelán, onde ao longo dos anos, ata o
2011, ocuparía diversos postos, como os de responsable de
servizos, Facenda, parques, sanidade, servizos sociais, educación, xuventude e medio ambiente, voceiro do goberno municipal
e tenente de alcalde,
No Parlamento de Galicia, na VII lexislatura, foi presidente da Comisión de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e vogal da Comisión de Control da
Corporación da Radiotelevisión de Galicia; e na VIII lexislatura formou parte como vogal da
Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

Trenor López, Gonzalo
Deputado do PPdeG da circunscrición electoral da Coruña na IX e X lexislatura.
Naceu en Ribadeo en 1977. Licenciado en Dirección e Administración de Empresas pola Universidade de Santiago de
Compostela. Foi director do Plan de Desenvolvemento Integral
das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.
Foi coordinador da Área de Saúde, Calidade de Vida e Medio
Ambiente do Consello da Xuventude de Galicia. Vicesecretario
do PP da Coruña. Foi deputado na IX lexislatura, desempeñando o cargo de voceiro de Medio Ambiente e de Asuntos
Exteriores e Cooperación do Grupo Popular.
Accede ao Parlamento en febreiro de 2017. Na X lexislatura é
voceiro da área de Medio Ambiente do GPP.
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Trigo Durán, Francisco
Deputado do BNG pola provincia de Pontevedra en varias lexislaturas, na III, IV, V e VI.
Naceu en Cambados (Pontevedra) o 22 de xuño de 1952.
Licenciouse en Arquitectura Técnica na Escola de Arquitectura
da Universidade da Coruña e exerceu profesionalmente na
súa localidade natal. Tamén se licenciou en Dereito e abriu un
despacho de avogados no ano 2015.
A súa militancia política comezou no BNG, no momento da
súa fundación, en 1982, e pertenceu ao Consello Nacional
dende aquela ata o ano 2012, en que entrou nas filas de
Anova-Irmandade Nacionalista. Co BNG, ademais de deputado autonómico, foi concelleiro en Cambados.
No Parlamento, durante a III lexislatura, foi voceiro suplente do BNG, secretario da
Comisión non Permanente de Investigación sobre o Naufraxio do Aegean Sea e vogal
das comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, de
Pesca e Marisqueo, do Regulamento e da Comisión non Permanente sobre o Narcotráfico;
na IV, V e VI lexislaturas, ademais de membro da Deputación Permanente, foi vogal das
comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e de
Pesca e Marisqueo; ademais, na IV lexislatura, foi vogal da Comisión de Relacións co
Consello de Contas, e, na V lexislatura, da Comisión do Regulamento.
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Val Alonso, José Ramón
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo na IX lexislatura.
Naceu en Foz (Lugo) o 28 de novembro de 1980. Licenciouse
en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago de
Compostela e especializouse en Economía Pesqueira. Traballou
en Reymogasa.
Militante do PSdeG, foi delegado territorial da Consellería
de Pesca en Lugo no 2006 e, posteriormente, concelleiro da
Corporación Municipal de Foz, ao tempo que membro da
Deputación de Lugo, onde dirixiu a área de Economía do
Coñecemento, Emprendedores e Innovación. En 2012, dimitiu
como concelleiro para presentarse ás eleccións autonómicas.
No Parlamento foi vogal da comisión de Pesca e Marisqueo e da de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.

Valcarce Baiget, Rafael
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Ourense na II lexislatura.
Naceu en Ourense o 16 de maio de 1952.
Arquitecto técnico pola Universidade Politécnica de Madrid.
MBA en Márketing e Comunicación pola Escuela Europea
de Negocios. Fundou un estudo de arquitectura en Ourense
onde traballou varios anos. É técnico de Inspección Inmobiliaria
do Ministerio de Economía e Facenda. Desde o ano 2000 é
presidente e director xeral de Arteixo Telecom S. A.
Comezou militando en Alianza Popular, formación política coa
que foi concelleiro da Corporación Municipal de Ourense en
1983. Tras a disolución dese partido, pasou ao Partido Popular.
Asumiu a secretaría da Comisión Mixta de Transferencias entre
a Xunta de Galicia e o Goberno central. En 1990 foi director xeral de Medios de Comunicación da Xunta de Galicia; posteriormente, asesor da Consellería de Industria.
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No Parlamento foi vicepresidente e vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos e vogal da Comisión de Economía, Facenda e
Orzamentos; da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e da de Control da
CRTVG; ademais foi membro da Comisión Permanente e tamén observador internacional
en Chile.

Valcárcel Gómez, Marta
Deputada do PP pola provincia de Pontevedra na VIII lexislatura.
Naceu en Salvaterra do Miño o 2 de outubro de 1980.
Licenciouse en Ciencias Económicas pola Universidade de
Vigo coa especialidade de Economía Internacional.
Militante do Partido Popular desde 2003. Presentouse con este
partido ás eleccións municipais dese mesmo ano e saíu elixida
concelleira da Corporación Municipal de Salvaterra do Miño
coa responsabilidade de tenente de alcalde e concelleira
de Servizos Sociais, Cultura, Educación, Muller, Xuventude e
Medio Ambiente. Repetiu neste cargo nos sucesivos comicios
locais de 2011 e de 2015.
No Parlamento de Galicia foi vogal da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos e
da de Educación e Cultura.
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Valladares Rodríguez, María Luisa
Deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense na VII lexislatura.
Naceu en Lubián (Zamora) o 31 de marzo de 1961.
Licenciada en Medicina pola Universidade de Santiago de
Compostela. Exerce de médico en Verín.
Militante do Partido Popular desde os anos noventa. Pertence
á executiva desta formación política na provincia de Ourense
como responsable da Secretaría de Dependencia. Concelleira
da Corporación Municipal de Verín desde 1991. Pasou polo
goberno local con competencias en determinadas materias e
tamén estivo na oposición despois dos comicios de 2015.
No Parlamento de Galicia foi vogal da Comisión de Sanidade,
Política Social e Emprego; da de Economía, Facenda e Orzamentos; e da de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Varela Álvarez, Antonio
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Lugo na I lexislatura.
Naceu na Pobra do Brollón (Lugo) o 30 de marzo de 1945.
Graduado social, traballou na Renfe e foi xefe de estación en
Monforte de Lemos.
Vinculado a Alianza Popular, xa era concelleiro da Corporación Municipal de Monforte de Lemos desde 1974 polo
Tercio Familiar. Chegou a secretario local desta formación política
neste concello. Posteriormente, pasou a militar no Partido
Galeguista, do que foi vicepresidente.

No
Parlamento
formou
parte
da
Mesa,
como
vicesecretario,
e foi vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; da de Sanidade,
Política Social e Emprego; da de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; da de
Pesca e Marisqueo; da do Regulamento e da de Peticións, e das non permanentes da Comunidade Económica Europea e da de Reforma do Estatuto de
Autonomía. Tamén pertenceu á Deputación Permanente.
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Varela Coello, Guadalupe
Deputada do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na III lexislatura.
Naceu en Caracas (Venezuela) o 22 de xaneiro de 1961.
Licenciada en Dereito. Exerce de avogada en Vigo.
Comezou a súa actividade política en 1983 cando entrou a
formar parte de Novas Xeracións, organización que chegou a
presidir a nivel autonómico. Xa no Partido Popular pertenceu
á executiva en Vigo e á provincial de Pontevedra. Tamén foi
secretaria do grupo municipal deste partido na cidade olívica
desde 1987 ata 1989.
Na súa traxectoria no Parlamento formou parte da Deputación
Permanente, foi vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior e da de Educación e Cultura. Tamén persidiu a Comisión
non Permanente de Pesca na UE e foi secretaria da Comisión non Permanente de Financiamento Universitario.

Varela Flores, Manuel Guillermo
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo na II lexislatura. Causou baixa o 7 de xullo de 1986.
Naceu en Lugo o 25 de xuño de 1950. Licenciado en Dereito
pola Universidade de Santiago de Compostela e en Enxeñaría
Técnico-Agrícola. É enxeñeiro do Ministerio de Economía e
Facenda.
Membro do PSdeG desde 1978, chega a ser secretario de
Política Institucional da Comisión Executiva deste partido en
Galicia. Comezou a súa actividade política no Concello de
Lugo, onde foi concelleiro desde 1983 ata 1991. Formou
parte do Congreso dos Diputados entre 1986 e 1993 e do
Senado despois dos comicios xerais de 1996. Foi director
xeral de Relacións Parlamentarias na Consellería da Presidencia
da Xunta de Galicia desde 2005 a 2009 e, posteriormente,
foi conselleiro da Comisión Nacional do Sector Postal.
No Parlamento de Galicia foi vicepresidente da Comisión de Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes e vogal da de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente
e Servizos e da de Peticións.
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Varela Pérez, Mauro
Deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo na V lexislatura.
Naceu en Lugo en 1941. Licenciado en Dereito. Desde
1965 exerce de avogado. Foi vicepresidente do Consello de
Administración e presidente da Comisión de Control de Caixa
Galicia, copresidente de Novacaixagalicia e conselleiro de
Novagalicia Banco.
Vinculado ao Partido Popular, concorreu con esta formación
política ás eleccións xerais de 1989, 1993 e 1996, e saíu
deputado.
No Parlamento de Galicia presidiu a Comisión do Estatuto dos
Deputados e foi vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior;
da de Control da CRTVG e da non Permanente de Asuntos Europeos.

Varela Rey, Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña na III lexislatura.
Causou baixa o 17 de xuño de 1991.
Naceu en Carballo (A Coruña) o 30 de decembro de 1953.
Diplomado en Maxisterio pola Escola Normal da Coruña,
exerceu de profesor e dirixiu desde 1986 a 1990 o Colexio
Público A Cristina, de Carballo, cargo no que cesou para incorporarse ao Parlamento de Galicia a principios de 1990.
Comezou a súa actividade política no Partido Popular en
1987. Participou na creación de Independentes de Carballo,
formación coa que se presentou ás eleccións municipais de
1991 e foi elixido alcalde, posto no que se mantivo ata xuño
de 2003, encabezando a lista polo Partido Popular nas dúas
últimas convocatorias electorais. Deputado provincial dúas lexislaturas e voceiro do Grupo
Popular na segunda. En 2003 pasou á oposición e en 2005 deixou a corporación para
formar parte como asesor do gabinete do conselleiro de Política Territorial. Foi xefe territorial
na Coruña na Consellería de Cultura, Turismo e Patrimonio do 2009 ao 2016 e formou
parte da Executiva Provincial do Partido Popular en distintos períodos. Secretario do Comité
Electoral e coordinador do partido na Costa da Morte.
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Presidente do Centro Cultural Alfredo Brañas, de Carballo. No ano 1983 foi un dos
patróns fundadores da Fundación Alfredo Brañas. Membro do Consello Escolar de Galicia,
do Patronato da Mellora do Medio Rural, da Comisión Superior de Urbanismo, na representación da FEGAMP, do Patronato da Romería Internacional, do Centro de Xestión Catastral e Cooperación Tributaria, do Patronato do Museo do Pobo Galego, do Patronato da
UNED, que presidiu dous anos, e da Asociación para o Desenvolvemento de Bergantiños.

Varela Sánchez, Ricardo Jacinto
Deputado do PSdeG pola provincia de Lugo en tres lexislaturas, na VI, VII e VIII.
Causou baixa nesta última o 24 de novembro de 2011.
Naceu en Lugo o 24 de setembro de 1955. Diplomado en
Graduado Social pola Universidade da Coruña; diplomado
Experto Sociolaboral pola Universidade Autónoma de Madrid;
técnico superior en Prevención de Riscos Laborais; e funcionario
do Concello de Lugo.
Afiliouse á UXT e ao PSOE en 1978. Foi secretario xeral da
UXT na provincia de Lugo desde 1987 ata 1997. Foi secretario
nacional na Executiva da UGT de Galicia e membro do Comité
Confederal da UGT de España. Así mesmo, foi euroconselleiro
de Galicia-norte de Portugal en representación da UGT.
Por outra banda, foi secretario provincial do PSOE de Lugo, posto que ocupou ata 2004.
Tamén asumiu o cargo de secretario de Política Social e Ocupación da Comisión Executiva
Nacional Galega dese partido. No PSdG-PSOE ocupou os cargos de secretario de Política
Institucional; secretario de Organización e vicesecretario xeral. Así mesmo, foi membro do
Comité Federal do PSOE.
Foi conselleiro de Traballo da Xunta de Galicia desde 2005 ata 2009 e senador nas eleccións xerais de 2011, e repetiu nas xerais de 2015 e nas de 2016. Membro do Consello
Galego de Relacións Laborais e membro do Consello Económico e Social de Galicia.
No Parlamento, na VI lexislatura, foi voceiro do seu grupo na Comisión de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo; e vogal da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos.
Na VII lexislatura, foi vicepresidente da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
E na VIII lexislatura ocupou o cargo de vicepresidente segundo da Mesa do Parlamento.
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Varela Suanzes-Carpegna, Daniel
Deputado do PPdeG da circunscrición electoral de Lugo na VIII, IX e X lexislatura.
Naceu en Lugo en 1951. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, diplomado en Estudos Internacionais pola Escola Diplomática de Madrid, diplomado
en Comunidades Europeas. Letrado da Xunta de Galicia, foi
subdirector da Asesoría Xurídica Xeral.
Deputado no Parlamento Europeo desde 1994 ata 2009, foi
presidente da Comisión de Pesca, vicepresidente da Comisión
de Comercio Internacional e voceiro de Pesca e Seguridade
Marítima do Grupo do PPE. Deputado do Parlamento de
Galicia desde a VIII lexislatura, foi presidente da Comisión 2ª,
de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, e da Comisión
Permanente non Lexislativa para as relacións co Consello de Contas. Tamén foi portavoz do
Grupo Popular en materia de Medio Ambiente e na Comisión de Asuntos Europeos.
Na X lexislatura é presidente da Comisión permanente non lexislativa para as relacións co
Consello de Contas.

Vázquez Abad, Jesús
Deputado do Partido Popular pola provincial de Ourense na IX lexislatura.
Causou baixa o 13 de xuño de 2015.
Naceu en Núremberg (Alemania) o 22 de setembro de 1967.
Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola
Universidade de Santiago de Compostela e doutor en Ciencias
Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo, onde
foi profesor titular do departamento de Organización de
Empresas e Márketing. Tamén exerceu como profesor
titor da UNED en Ourense e como subdirector da Escola de
Empresariais e decano da Facultade de Ciencias Empresariais
e Turismo da Universidade de Vigo.
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Vinculado ao Partido Popular, en 2008 saíu elixido deputado polo Partido Popular no
Congreso dos Deputados e foi vogal nas comisións de Economía e Facenda e na de
Educación, Política Social e Deporte, e voceiro da Comisión de Ciencia e Innovación.
Desde 2009 ata 2012 ocupou o cargo de conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e desde 2012 ata 2015, de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria. Nas eleccións municipais de 2015 sae elixido alcalde de Ourense.
No Parlamento de Galicia, durante a IX lexislatura, compareceu para informar da xestión
da consellaría da que era titular.

Vázquez Almuíña, Jesús
Deputado do Partido Popular pola provincia de Pontevedra na X lexislatura.
Causou baixa o 31 de xaneiro de 2017.
Naceu en Baiona (Pontevedra) o 11 de decembro de 1962.
Licenciado en Medicina e Cirurxía Xeral pola Universidade de
Santiago de Compostela. Especialista en Medicina Familiar
e Comunitaria pola Unidade Docente de Segovia. Tamén é
experto universitario en Admisión e Documentación Clínica
pola Universidade Complutense de Madrid.
Exerceu como médico asistencial no Hospital Povisa, de Vigo.
Foi coordinador do servizo de Admisión, Documentación
Clínica e Atención ao Paciente do Hospital Meixoeiro, de Vigo,
e xerente deste mesmo hospital. Posteriormente foi director
provincal do Sergas.
A súa traxectoria política comezou no ámbito local, sendo en 2003 concelleiro da Corporación Municipal de Baiona polo Partido Popular e deputado provincial (de 2003 a 2015).
Asumiu a alcaldía a partir de 2004 e repetiu nos sucesivos comicios electorais de 2007,
2011 e 2015. Neste último ano foi nomeado conselleiro de Sanidade, e repetiu no cargo
despois das eleccións autonómicas de 2016.
Actualmente, no Parlamento de Galicia, forma parte como vogal da Comisión de
Sanidade, Política Social e Emprego e participa para dar explicacións sobre a xestión da
consellaría da que é titular.
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Vázquez Blanco, Emilio
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na IX lexislatura,
a partir do 28 de abril de 2015, en substitución de Francisco Manuel Caamaño Domínguez.
Naceu en Baamonde (Lugo) o 14 de febreiro de 1981.
Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración pola
Universidade de Santiago de Compostela. Traballou en diferentes empresas facendo consultorías.
Militante do PSdeG, é vicesecretario xeral deste partido na
provincia da Coruña. Foi asesor do Gabinete da Presidencia
da Deputación da Coruña desde 2008 ata 2011 e repetiu en
2017. Tamén asesorou ao Partido Socialista nesta institución
desde 2011 ata 2013.
No seu percorrido polo Parlamento formou parte como vogal da Comisión de Pesca e
Marisqueo e da de Educación e Cultura.

Vázquez Díaz, Ramón
Deputado de AGE pola provincia de Lugo na IX lexislatura.
Naceu en Lugo o 17 de novembro de 1973. Diplomado en
Maxisterio (Campus de Lugo) e licenciado en Psicopedagoxía
pola Universidade de Santiago de Compostela, é mestre da
escola pública e orientador de educación primaria.
Militante de Esquerda Unida e membro do seu Consello
Comarcal de Lugo. Presentouse á alcaldía da cidade da muralla
por esta formación política e ao Congreso dos Deputados nos
comicios electorais de 2011, pero non saíu elixido.
No Parlamento foi vogal da Comisión de Educación e Cultura
e da de Control da CRTVG.
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Vázquez Domínguez, Sandra
Deputada do PPdeG da circunscrición electoral de Lugo na X lexislatura.

Naceu en Vilalba en 1986. Estudou Administración e Xestión
de Empresas na USC e realizou un máster universitario en
banca e seguros. Traballou ata 2015 no sector da banca.
Senadora pola provincia de Lugo desde as eleccións xerais
de 2015 ata o 2016, foi vogal da comisión de Economía e
Competitividade, voceira da Comisión de Igualdade e vogal
da Comisión de Peticións. É concelleira do Concello de Vilalba
desde o ano 2015 e membro da Xunta Directiva do Partido
Popular de Galicia.
Na X lexislatura no Parlamento é voceira do GPP na área de
IGAPE e Emprendemento na Comisión 6ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.

Vázquez Fernández, Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na IV lexislatura, ata o 20 de xuño de 1995;
na VII e VIII lexislaturas, pola mesma ciscunscrición e partido; e na IX, ata o 4 de maio de 2015.
Naceu no Carballiño (Ourense) o 6 de febreiro de 1955.
Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago de
Compostela. Foi funcionario da Consellería de Sanidade en
Ourense e xefe da sección de Epidemioloxía da provincia de
Ourense.
Comezou na política no CDS. Tras a desaparición desta
formación política, entrou no Partido Socialista, no que foi coordinador provincial de Ourense e secretario xeral en Galicia
desde 2009 ata 2013. Con este partido chegou á Alcaldía
do Concello do Carballiño en 1995 e volveu repetir en 1999
e en 2003. Tamén foi deputado provincial e portavoz do
Grupo Socialista na Deputación Provincial de Ourense e vogal da Comisión Executiva da
Federación Galega de Municipios e Provincias. Desde 2005 ata 2009 ocupou a titularidade da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

365

-V-

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Na Cámara galega, durante a IV lexislatura, ocupou o cargo de vicepresidente da
Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego e formou parte como vogal da
Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. Na VII lexislatura foi vogal das
comisións de Economía, Facenda e Orzamentos e da de Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes. Na VIII lexislatura formou parte da Deputación Permanente e como vogal da
Comisión do Regulamento. Na IX lexislatura apoiou as iniciativas parlamentarias do seu
grupo e participou nos plenos.
Foi presidente do grupo parlamentario do PSdeG e candidato á Presidencia da Xunta de
Galicia.

Vázquez Iglesias, José Jaime Francisco
Deputado do Partido Popular pola provincia de Ourense na V lexislatura,
desde o 13 de febreiro de 2001, en substitución de Manuel López Casas.
Naceu en Ourense o 22 de xaneiro de 1944. Licenciado en
Arquitectura pola ETS de Arquitectura de Madrid. Exerce de arquitecto. Presidiu o Colexio de Arquitectos de Ourense.
A súa actividade política foi exclusivamente de parlamentario
nunha única lexislatura polo Partido Popular.
Na súa breve etapa na Cámara galega apoiou as iniciativas
do seu grupo parlamentario e asistiu ás sesións plenarias.
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Vázquez Mejuto, María Ángeles
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na X lexislatura.
Causou baixa o 31 de xaneiro de 2017.
Naceu en Melide (A Coruña) o 3 de abril de 1972. Licenciouse
en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de
Compostela. Técnica en Información e Cultura, dirixiu a radio
municipal de Melide e foi correspondente de varios medios de
comunicación.
Vencellada ó Partido Popular, en 2003, foi elixida concelleira
da corporación municipal de Melide e tivo a responsabilidade
de Cultura, Deportes e Medios de Comunicación. Dende
2004 ata 2007 e dende 2011 ata 2015 ocupou o cargo de
alcaldesa do Concello de Melide. En 2010 conseguiu a acta
de deputada no Congreso pola provincia da Coruña, e en
2015 nomeárona conselleira do Medio Rural, cargo no que se
mantivo despois das eleccións autonómicas de 2016.
Na súa etapa como deputada formou parte como vogal da Comisión de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.

Vázquez Mourelle, Ethel María
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na X Lexislatura.
Causou baixa o 31 de xaneiro de 2017.
Naceu en Santiago de Compostela o 15 de xullo de 1972.
Enxeñeira técnica superior de Camiños, Canais e Portos pola
Universidade da Coruña. Traballou durante un tempo no sector
privado.
En 2003 incorpórase ó organismo autónomo Augas de Galicia,
e en 2009, vencellada ó Partido Popular, asume a presidencia
desta entidade e a da Empresa Pública de Obras e Servizos
Hidráulicos da Xunta de Galicia, cargo que exerceu ata que en
2010 foi nomeada directora xeral de Infraestruturas. En 2011
accede á presidencia da Sociedade Pública de Investimentos
de Galicia e, ó ano seguinte, foi nomeada directora da
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Axencia Galega de Infraestruturas. Dende 2014 ata 2015 ocupou o cargo de conselleira
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Pasou a ser conselleira de Infraestruturas e
Vivenda en 2015, posto no que continuou despois das eleccións autonómicas de 2016.
Na súa etapa no Parlamento forma parte como vogal da Comisión de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

Vázquez Portomeñe, Víctor Manuel
Deputado da UCD pola provincia de Lugo na I Lexislatura, pasou ó Grupo
Independente o 9 de setembro de 1983, e do Partido Popular, pola provincia
de Pontevedra en tres lexislaturas, na II, III e IV.
Naceu en Pacios, en Piñeira (Taboada, Lugo), o 16 de setembro de 1934. Licenciado en Dereito pola Universidade
de Santiago de Compostela. Gañou as oposicións a secretario da Administración local, función que exerceu durante 20
anos, simultaneándoa co exercicio libre da avogacía, como
perten-cente de varios colexios de avogacía de España.
No ano 1979 foi elixido conselleiro preautonómico e foi un
dos redactores do “Estatuto dos dezaseis”, precedente inmediato e inspirador do actual Estatuto de autonomía de Galicia.
Pola devandita tarefa, recibiu, cos demais membros da comisión redactora, a Medalla do Parlamento de Galicia.
A primeiros de marzo de 1983 foi designado conselleiro de Educación no Goberno de
Fernández Albor, e dentro do propio ano, conselleiro de Educación e Cultura. Nos gobernos de Fraga Iribarne foi conselleiro de Relacións Institucionais e portavoz do Goberno;
conselleiro de Cultura e conselleiro para Asuntos Parlamentarios. Durante a súa permanencia na Consellería de Relacións Institucionais e no posto de portavoz do Goberno, o
Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade o Plan Xacobeo 93, que executou o
devandito departamento e que supuxo a promoción integral do Camiño de Santiago nos
eidos social, cultural, económico e turístico, por cuxo labor recibiu distintas condecoracións, e no ano 2010, a Medalla de Ouro de Galicia.
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En decembro de 1997 foi elixido senador en representación do Parlamento de Galicia,
e nas dúas seguintes lexislaturas (2000-2008), senador pola provincia de Pontevedra.
No ano 1981, en que se celebraron as primeiras eleccións autonómicas, foi elixido
parlamentario de Galicia nas listas da UCD por Lugo, formación a que pertenceu ata a
súa extinción. Pasou logo ó Grupo Independente da cámara galega e no ano 1984 integrouse no Partido Popular (naquel entón, Alianza Popular de Galicia). Foi tamén parlamentario nas tres seguintes eleccións (1985/1997), elixido nas listas do Partido Popular
de Galicia por Pontevedra. No ano 1987 acadou por unanimidade do Grupo Popular
a condición de portavoz, cargo que exerceu preto de 11 anos: 3 deles (1987-1990),
dende a oposición. Pertenceu a varias comisións da cámara galega, sendo de resaltar a
Institucional e a non permanente do Dereito Civil de Galicia. Foi membro da Deputación
Permanente do Parlamento.
En abril de 2008 retirouse voluntaria e definitivamente da política.

Vázquez Vázquez, Francisco José
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña na I lexislatura.
Causou baixa o 23 de novembro de 1982.
Naceu na Coruña o 9 de abril de 1946. Estudou Dereito en
Madrid e licenciouse en Santiago de Compostela. Exerceu
como avogado e pertenceu ó corpo de inspectores de traballo.
Presidente da Federación Española de Municipios de 1991
a 1995 e de 2003 a 2006. Membro fundador do Comité
de Rexións da Unión Europea en 1993, organismo de que
formou parte en dúas veces: en 1993 e en 2003. En 2004
no congreso de París foi elixido vicepresidente da Cidades
e Gobernos Locais Unidos (C.G.L.U.), organización mundial
das cidades.
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Está en posesión das Grandes Cruces das Ordes de Isabel a Católica, Alfonso X o Sabio,
Mérito Civil, Mérito Militar, Mérito Naval e Orde Constitucional de España. Así mesmo,
é Cabaleiro da Orde do Imperio Británico, Gran Cruz da Orde Piana (Vaticano) e Gran
Cruz da Orde de Malta. Obtivo o premio Mariano de Cavia e o Fernández Latorre.
En 1975 ingresou no PSOE e na UXT. Foi elixido primeiro secretario xeral dos socialistas
galegos, encabezou a primeira executiva do partido en Galicia e formou parte do Comité Federal do PSOE. Colaborou nos traballos de elaboración da Constitución española e
do Estatuto de autonomía de Galicia de 1981, defendendo este último no pleno do Congreso, onde foi deputado pola Coruña dende a lexislatura constituínte ata a VI lexislatura,
polo PSOE. Ocupou o cargo de alcalde do Concello da Coruña dende 1983 ata 2006.
Nas eleccións de 2000 saíu elixido senador. Foi embaixador de España ante a Santa Sé
dende 2006 ata 2011. Deuse de baixa como militante do partido socialista en 2014.
Na súa etapa no Parlamento formou parte das comisións Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior; de Sanidade, Política Social e Emprego; e da do Regulamento.

Vázquez Vázquez, Guillerme
Deputado do BNG pola provincia de Pontevedra na IV lexislatura.
Causou baixa o 13 de marzo de 1996.
Naceu en Pontevedra o 8 de maio de 1952. Licenciouse
en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de
Compostela. Foi profesor no instituto de secundaria Frei Martín
Sarmiento de Pontevedra.
Membro do BNG, pertence ao Consello Nacional deste partido
político, cuxa portavocía nacional asumiu en 2009, á que
renuncia despois das eleccións autonómicas de 2012.
Foi concellerio da corporación municipal de Pontevedra en
tres períodos: 1995-1996 (ano no que renuncia á acta de
concelleiro ao ser electo deputado no Congreso), 2003-2008
e 2007-2009 (ano no que de novo renuncia á acta ao ser
elixido portavoz nacional do BNG).
Na súa etapa no Parlamento foi vogal das comisións de Sanidade, Política Social e
Emprego; de Pesca e Marisqueo; e do Regulamento.
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Vázquez Verao, Paula
Deputada de En Marea pola provincia de Lugo na X lexislatura.
Naceu en Monforte (Lugo) o 12 de marzo de 1984 e vive en
Sober dende a infancia. Estudou Historia na Universidade de
Vigo e na UNED e ten estudos de música. Traballou dando
clase na Escola de Música de Sober e en Máis que Románico
Rutas na Ribeira Sacra, como guía acompañante.
Forma parte da Banda de Música de Sober, ademais de ser
socia fundadora, e ten sido presidenta da asociación cultural
O Colado do Vento.
Milita politicamente no nacionalismo, en Cerna, e foi concelleira
en Sober nas lexislaturas de 2011 e 2015.
Na súa faceta como deputada, asume a Secretaría da Comisión de Control da CRTVG e
forma parte como vogal da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, desenvolvendo a área de política social, e é vogal na Comisión para o seguimento das políticas
relativas á discapacidade.

Vega Buxán, María Xosé
Deputada do BNG pola provincia de Lugo na VII lexislatura.
Causou baixa o 16 de xullo de 2007.
Naceu en Pantón (Lugo) o 27 de decembro de 1957.
Licenciouse en Ciencias Económicas pola Universidade de
Santiago de Compostela e exerce como profesora no IES A
Pinguela, de Monforte de Lemos.
Membro do BNG dende 1993. Entrou a formar parte da
corporación municipal de Monforte de Lemos en 2003, onde
tivo a responsabilidade de primeira tenente da alcaldía e
Facenda, Emprego e Réxime Interior. En 2007 incorporouse
á Deputación provincial de Lugo, onde asumiu o posto de
vicepresidenta terceira e a responsabilidade nas áreas de
Benestar Social, Igualdade, Xuventude, Turismo e Sanidade.
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Nas eleccións xerais de 2011, foi cabeza de lista do seu partido pola provincia de Lugo,
pero non conseguiu o escano. Continuou de concelleira na oposición en Monforte tras as
eleccións municipais de 2015.
No seu percorrido no Parlamento formou parte como vogal das comisións de Economía,
Facenda e Orzamentos; de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes; do Regulamento; e da de Relacións co Consello de Contas.

Vega Fuente, Agustín
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na IV lexislatura.
Naceu en Nogarejas (León) o 10 de abril de 1954. Traballou
no sector hostaleiro e dedícase á helicicultura.
Dende 1978 ata 1988 foi secretario xeral da UXT na provincia
de Ourense. Tras deixar a actividade sindical, entrou polo
PSdeG na corporación municipal da cidade das Burgas. En
1989 saíu elixido senador pola provincia de Ourense. Volveu
á actividade municipal en 1991, esta vez como concelleiro en
Amoeiro. Apartado durante anos da vida política, en 2011 foi
o candidato da UPyD nas eleccións municipais, polo mesmo
concello, pero non conseguiu ser concelleiro.
No seu percorrido político no Parlamento formou parte como vogal das comisións de
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; e de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
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Vega Pérez, Daniel
Deputado do PPdeG da circunscrición electoral de Lugo na X lexislatura.
Naceu en Ribadeo en 1983. Técnico agrícola sempre vencellado ao mundo rural, onde hoxe en día exerce a súa profesión
na Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (ACRUGA). Con anterioridade traballou nunha cooperativa do sector
lácteo na Pastoriza (Lugo).
Foi presidente provincial de Novas Xeracións de Lugo e na
actualidade desempeña o labor de secretario de Organización
do Partido Popular de Lugo desde o último Congreso Provincial
no ano 2016. Tamén é vicepresidente do Comité Executivo
do Partido Popular de Ribadeo. Accedeu ao Parlamento en
novembro do 2016.
Na X lexislatura é vicepresidente da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes; e membro da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.

Veiga Aldariz, Flora
Deputada da UCD pola provincia de Lugo na I lexislatura. Causou baixa o 25 de febreiro de 1983.
Naceu en Lugo en 6 de xaneiro de 1938 e faleceu o 20
de setembro de 1997. Diplomada en Maxisterio pola
Escola de Lugo e licenciada en Filosofía e Letras pola Universidade Complutense de Madrid. En 1963, ingresou no corpo
da inspección da ensinanza primaria. Foi delegada do
Ministerio de Educación e Ciencia en Ourense dende 1974 ata
1977, posto que pasou a ocupar en Lugo entre 1977 e 1979.
Volveu á inspección técnica de educación na cidade da
Muralla en 1979.
Na política estivo un curto período, militando na Unión de
Centro Democrático.
Na I lexislatura foi unha das tres mulleres que formaron parte do Parlamento de Galicia
como vogal das comisións de Educación e Cultura; e da de Sanidade, Política Social e
Emprego.
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Veiga Buxán, Xesús Manuel
Deputado do BNG pola provincia da Coruña en tres lexislaturas: na IV, V e VI.
Naceu en Pantón (Lugo) o 3 de xullo de 1951. Licenciouse
en Ciencias Económicas pola Universidade de Bilbao. Dende
outubro de 1974 ata o 1 de setembro de 2016 exerceu como
profesor na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
e na Facultade de Relacións Laborais, ambas da Universidade
de Santiago de Compostela.
Dende 1973 ata 1992 foi dirixente do Movemento Comunista
de Galicia, ata a conversión desa organización en Inzar, colectivo do que foi voceiro. Foi membro do Consello Nacional e da
Comisión Permanente do BNG.
No seu percorrido no Parlamento, na IV lexislatura, formou parte como vogal das comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; de Relacións co Consello de Contas; e da de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Na V lexislatura, ocupou o cargo de secretario da
Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, e foi vogal das comisións de Relacións
co Consello de Contas; e de Economía, Facenda e Orzamentos. Na VI lexislatura, formou
parte como vogal das comisións de Relacións co Consello de Contas; e de Economía,
Facenda e Orzamentos.

Veiga Pombo, Manuel
Deputado do PSdeG pola provincia de Ourense na II lexislatura, causou baixa o
14 de decembro de 1987, e na V lexislatura, polo mesmo partido e a mesma circunscrición.
Naceu en Ourense o 12 de decembro de 1951. Licenciado
en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de
Santiago de Compostela. Dedicouse á asesoría fiscal.
Militante do PSOE dende 1976, foi fundador do Partido en
Ourense: tivo o carné nº 2 da provincia. Neste partido asumiu
a secretaría provincial de Ourense e foi membro do Comité
Federal e vicesecretario xeral en Galicia. Saíu elixido concelleiro da corporación municipal de Ourense nas eleccións de
1979, cargo que ocupou ata 1987,sendo voceiro do Grupo
Municipal Socialista. Nas eleccións municipais dese ano
conseguiu a Alcaldía, na que permaneceu ata 1995.

-V-

374

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

No Parlamento, na II lexislatura, foi membro das comisións de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo; e de Economía, Facenda e Orzamentos. Na V lexislatura, formou parte como
vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.

Ventoso Mariño, José Antonio
Deputado do PSdeG pola provincia da Coruña en dúas lexislaturas: na III e na IV.
Naceu en Ribeira (A Coruña) o 30 de maio de 1950. Licenciouse en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de
Compostela. Exerceu como profesor do ensino secundario no
Instituto Politécnico de Lugo e despois no de Coroso (Ribeira).
É socio fundador do Instituto de Ciencias Sociais de Galicia e
codirector das revistas Ciencias Sociais e Estudios Sociais da
Barbanza.
Membro do PSdeG dende 1978, formou parte da Comisión
Executiva deste partido como responsable de Pesca e de
Política Municipal. En 1983 foi elixido alcalde de Ribeira,
cargo que ocupou ata 1987. Abandonou a militancia do
PSdeG en 2003.
Durante a súa etapa como parlamentario pertenceu, na III lexislatura, á Comisión de Pesca
e Marisqueo. Na IV lexislatura foi presidente do grupo parlamentario, asumiu a Secretaría
da Comisión de Educación e Cultura e foi vogal da de Pesca e Marisqueo.
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Verdes Gil, Sonia
Deputada do PSdeG pola provincia de Lugo na VIII lexislatura.
Naceu na Feira do Monte (Cospeito,Lugo) o 8 de outubro de
1973. Licenciouse en Veterinaria pola Universidade de Santiago
de Compostela e exerceu esta profesión como veterinaria
clínica. Posúe un mestrado en Investigación en Medicina e
Sanidade Veterinaria pola USC, e actualmente cursa estudos de
doutoramento en Veterinaria.
No ano 2000 afiliouse ás Xuventudes Socialistas. Foi a
secretaria de Medio Ambiente desta organización en Vilalba
ata 2004, cando entra a formar parte da Executiva Local da
agrupación do PSdeG nesta localidade, onde se ocupou da
secretaría de Igualdade, e posteriormente da de Medio rural,
en 2008, ocupa unha vocalía na Comisión Executiva Nacional
Galega do PsdeG.En 2009 entra a formar parte da Executiva Provincial de Lugo e ocupa a
vicesecretaría xeral. Nas eleccións municipais de 2007 saíu elixida concelleira da corporación municipal de Vilalba. Na actualidade é a secretaria de Organización da agrupación
local do PSdeG en Vilalba.
Durante a súa etapa no Parlamento formou parte como vogal da Comisión de Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes; e da de Relacións co Consello de Contas. Exerceu
como voceira do seu grupo en materia de Medio Rural.

Vicente Vázquez, Ramón de
Deputado da Alianza Popular pola provincia de Lugo, na I lexislatura,
e da Coalición Popular, na II lexislatura, pola mesma circunscrición.
Naceu en Vigo o 7 de xuño de 1932 e faleceu en Ferrol o 19
de febreiro de 2016. Doutor enxeñeiro naval pola Universidade
Politécnica de Madrid. Traballou en Astano e foi profesor da
Escola de Peritos Navais de Ferrol, director da Escola de
Enxeñaría Técnica Naval de Ferrol, da Escola Universitaria
Politécnica e profesor emérito da Universidade da Coruña.
Foi académico numerario da Real Academia de Ciencias de
Galicia e no ano 2003 foille concedida a Medalla de Bronce
de Galicia.
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Membro da Alianza Popular dende 1979, formou parte do comité comarcal desta formación en Ferrol e con ela foi concelleiro da primeira corporación democrática da cidade
departamental. Dende 1982 ata 1984, foi conselleiro de Industria, Enerxía e Comercio
da Xunta de Galicia.
No seu percorrido no Parlamento, na I lexislatura, foi presidente da Comisión Non Permanente para o Estudo e Seguimento do Proceso de Integración de España da CEE e a súa
Repercusión en Galicia, e vogal da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Na II lexislatura, ocupou os cargos de presidente da Comisión do Estatuto dos Deputados,
vicepresidente da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, e formou parte como
vogal da de Educación e Cultura.

Viéitez Alonso, Henrique
Deputado do BNG pola provincia de Pontevedra na VIII lexislatura.
Naceu en Vigo o 7 de agosto de 1959. Estudou Economía na
UNED e é traballador das telecomunicacións.
Militante do BNG. Estivo ligado aos movementos sociais e
sindical. Foi concelleiro da corporación municipal de Vigo con
diversas responsabilidades dende 1999 ata 2003. Repetiu
como concelleiro na oposición dende 2005 ata 2007.
No Parlamento de Galicia formou parte como vogal das
comisións de Economía, Facenda e Orzamentos; e da de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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Vila López, Constantino
Deputado da Coalición Popular pola provincia de Lugo na II lexislatura.
Naceu en Monterroso (Lugo) o 29 de maio de 1931 e faleceu
o 8 de setembro de 2015. Estudou Dereito e traballou na Renfe.
En 1977 foi elixido primeiro presidente da Federación Galega
da Construción e pertenceu ao Comité Executivo da Confederación de Empresarios de Galicia. Foi xefe de gabinete
da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia.
Na súa curta traxectoria política militou na Coalición Popular.
En 1994, nomeárono presidente da Xunta Arbitral de Consumo
de Galicia.
No Parlamento foi vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior; da de Economía, Facenda e Orzamentos; da de Educación e Cultura; da de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo; e da do Regulamento.

Vila Pérez, José Manuel
Deputado do Partido Popular pola provincia da Coruña nas III IV e V lexislaturas.
Naceu en Malpica de Bergantiños (A Coruña) o 18 de
novembro 1958 e faleceu o 14 de febreiro de 2011. Diplomado
en EXB, exerceu como profesor. Foi secretario da Confraría de
Pescadores de Malpica e secretario provincial da Federación
Provincial de Confrarías de Pescadores da Coruña.
Empezou a militar no PP con vinte anos. Foi concelleiro da
corporación municipal de Malpica de Bergantiños polo PP
dende as eleccións municipais de 1987 ata 2003, cando
formou unha agrupación independente, a Agrupación Veciñal
de Electores, coa que asumiu a responsabilidade de primeiro
tenente de alcalde. En 2007 volveu liderar esta agrupación cara ás eleccións municipais,
pero en 2009 volveu ao PP para presidir a xestora local. En 2010 foi presentado como
candidato á Alcaldía.
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Na súa etapa como deputado, na III lexislatura, foi vicepresidente da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e vogal da Comisión de Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos; da de Pesca e Marisqueo e da do Regulamento;
vicepresidente da Comisión Non Permanente sobre o Mar Egeo e na Non Permanente
sobre Pesca na UE. Na IV lexislatura asumiu a Vicepresidencia da Comisión de Industria,
Enerxía e Comercio e foi vogal das de Pesca e Marisqueo; Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos; da de Control da CRTVG e da Comisión non permanente de estudo da política pesqueira comunitaria. Na V lexislatura pertenceu como vogal
ás comisións de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; de
Economía, Facenda e Orzamentos; de Pesca e Marisqueo; e a de Relacións co Consello
de Contas.

Vilán Lorenzo, Patricia
Deputada do PSdeG pola provincia de Pontevedra en dúas lexislaturas, na IX e na X.
Naceu en Soutomaior (Pontevedra) o 26 de setembro de 1970.
Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela, é avogada e profesora do programa de maiores
da Universidade de Vigo.
Militante socialista, ocupa o cargo de secretaria de organización da executiva local do PSdeG de Pontevedra.
Na IX lexislatura foi voceira do Grupo Socialista. Na X lexislatura
asume a secretaría da Comisión do Estatuto dos Deputados e
da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior; e forma parte, como vogal, da Comisión non Permanente do Estudo sobre a Seguridade Viaria en Galicia.
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Villanueva Cendón, Manuel Ángel
Deputado de Alianza Popular pola provincia de Ourense na I lexislatura,
e de Coalición Popular na II lexislatura, pola mesma circunscrición
Naceu en Ourense o 7 de abril de 1935 e faleceu na mesma
cidade o 10 de xaneiro de 2015. Licenciouse en Dereito pola
Universidade Complutense de Madrid. Avogado, xestionou a
empresa familiar e foi dirixente da Confederación de Empresarios de Ourense.
Nas primeiras eleccións locais democráticas, en 1979, saíu
elixido concelleiro da corporación municipal de Ourense.
Tamén ocupou os cargos de tenente de alcalde e presidente da
Comisión de Persoal e Gobernación do Concello de Ourense.
En 1982 foi nomeado conselleiro de Turismo e Deportes, consellería que ano seguinte pasou a chamarse de Turismo, Xuventude e Deportes. No período entre 1985 e 1987 dirixiu a Consellería da Presidencia, e dende 1990 ata 2002 foi
conselleiro da CRTVG.
Na súa etapa no Parlamento, na I lexislatura, pertenceu á Comisión Non Permanente da
CEE. Na II lexislatura foi presidente da Comisión Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, e vogal da de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Villares Naveira, Luís
Deputado de En Marea pola provincia de Lugo na X lexislatura.
Naceu en Lugo o 8 de agosto de 1978. Licenciouse en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e é xuíz
de carreira e exerceu como maxistrado da Sala do Contencioso
-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
despois de pasar por varios xulgados.
No ámbito político non militou en ningún partido ata presentarse por En Marea, aínda que colaborou con varias entidades
de defensa dos dereitos sociais, como Arnela.
No seu labor como deputado asumiu a portavocía do Grupo
Parlamentario de En Marea, é vogal da Comisión Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior e membro da Deputación Permanente.

-V-

380

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Villarino Santiago, María Dolores
Deputada do PSdeG pola provincia de Pontevedra na V, VI e VII Lexislaturas.
Naceu en Xinzo de Limia (Ourense) o 9 de febreiro de 1945.
Licenciouse en Ciencias Económicas e Empresariais pola
Universidade de Santiago de Compostela, onde exerceu como
profesora axudante no Departamento de Teoría Económica na
Facultade de Económicas, do ano 1972 a 1977.
Militante do Partido Socialista dende 1978, formou parte da
Executiva desta organización política en Galicia. Foi primeira
tenente de alcalde e concelleira con responsabilidade en
Persoal, Patrimonio, Facenda e Planificación Urbanística na
corporación municipal de Vigo dende 1991 a 1995. Nesta
institución continuou ata 1997 como voceira do grupo
municipal socialista, e ata 2001, como concelleira de Turismo,
Comercio e Industria.
No seu percorrido no Parlamento, na V lexislatura foi vogal da Comisión de Economía,
Facenda e Orzamentos;. na VI lexislatura asumiu a vicesecretaría da Mesa do Parlamento,
sendo vogal da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo e da de Relacións
co Consello de Contas; e, finalmente, na VII lexislatura presidiu o Parlamento de Galicia,
sendo así a primeira muller en ocupar este posto: Tamén presidiu a Comisión de Peticións.
No ano 2016 recibiu a Medalla do Parlamento de Galicia.
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Villaverde Pais, María Teresa
Deputada do Partido Popular pola provincia da Coruña na VIII Lexislatura,
a partir do 10 de outubro de 2011, en substitución de Pablo Cobián Fernández de la Puente.
Naceu en Noia (A Coruña) o 22 de agosto de 1960.
Licenciada en Filoloxía Hispánica e diplomada en Maxisterio
pola Universidade de Santiago de Compostela. Exerceu a
docencia en distintos centros educativos.
Vencellada ao Partido Popular, no ano 2003 saíu elixida
concelleira da corporación municipal de Lousame, na que
asumiu a responsabilidade nas áreas de Cultura e Educación.
En 2009 foi nomeada xefa territorial da Consellería de
Educación na provincia da Coruña, cargo que compaxinou co
de concelleira en Lousame. En 2012, tras a dimisión de Santiago
Freire, pasou a ser alcaldesa de Lousame, posto que revalidou nas eleccións municipais de
2015.
No Parlamento formou parte como vogal das comisións de Educación e Cultura e de
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.

-V-

382

Y

35 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA | Biografías dos deputados e deputadas da Cámara

Yáñez García, María Lourdes
Deputada do PP pola provincia de Lugo na VIII lexislatura,
dende o 14 de xuño de 2011, en substitución de José Antonio García López.
Naceu en Lugo o 24 de febreiro de 1966. Licenciouse en
Psicoloxía pola Universidade Santiago de Compostela coa
especialidade en Psicoloxía Escolar e Infantil. Diplomada
en Maxisterio. É mestra de Educación Infantil e orientadora,
profesión que desenvolveu en diferentes centros escolares.
Militante do Partido Popular dende o ano 1991. Foi vicesecretaria de Organización do Comité Executivo Provincial de
Lugo e coordinadora da Comisión de Educación; chegou a ser
a responsable da Secretaría Xeral do Comité Executivo desta
formación política en Lugo. Nas eleccións municipais de 2007,
saíu elixida concelleira da corporación municipal da cidade da Muralla, cargo no que
repetiu nos seguintes comicios locais de 2011.
No Parlamento foi vogal da Comisión de Educación e Cultura e da de Control da
Corporación RTVG.

Yeguas Sánchez, Ascensión
Deputada do PP pola provincia de Lugo na V lexislatura,
dende o 14 de setembro de 1999, en substitución de José Antonio García López.
Naceu en Salamanca o 27 de xuño de 1956. Licenciouse en
Medicina e Cirurxía pola Universidade de Salamanca. Exerceu
a medicina como titular na Pobra de San Xiao e Sarria entre
1983 e 1991. Foi a representante do Colexio de Médicos,
sendo entonces a única muller de toda España nese cargo,
e vogal provincial da Organización Médica Colexial. Foi a
primeira muller xerente do Sergas en Galicia, tras as transferencias a esta Comunidade Autónoma, e exerceu en Lugo nese
posto. En 2001, empezou a presidir a asociación Mulleres
para a Democracia, e no ano 2003, incorporouse ó posto
de médica de atención primaria no ambulatorio Concepción
Arenal de Santiago de Compostela, onde exerce na actualidade,
sendo, ademais, representante sindical do persoal médico.
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Na súa faceta política foi membro da Executiva do Partido Popular, desempeñando
diferentes cargos, como o de xerente do Sergas en Lugo, dende 1983 ata 1991, ou
xefa de gabinete da Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude.
Despois de ser deputada volveu a Lugo como delegada de Asuntos Sociais dende 2001
ata 2003.
Na súa traxectoria no Parlamento foi presidenta da Comisión de Sanidade, Política Social
e Emprego, e vogal das comisións Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior;
e de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
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