
MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA IMPULSAR UN ESTUDO SOBRE A
INCIDENCIA DO CANCRO NO CONCELLO DE CHANTADA E A ADOPCIÓN DE

MEDIDAS PREVENTIVAS FRONTE ESTA DOENZA 

Antom Fente  Parada,  voceiro  do  Grupo  Municipal  Por  Chantada-

CUP,  apresento ao abeiro do disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do

Regulamento  Orgánico  Municipal  e  97.2  do  Regulamento  de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais

a seguinte MOCIÓN para a súa discusión e aprobación, se procede,

relativa á MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA IMPULSAR UN ESTUDO SOBRE

A INCIDENCIA DO CANCRO NO CONCELLO DE CHANTADA E A ADOPCIÓN DE

MEDIDAS PREVENTIVAS FRONTE ESTA DOENZA.

A tal efeito, apresento para a súa discusión, co alvo de suscitar

a UNANIMIDADE da CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a

seguinte

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O cancro é o nome común que recibe un conxunto de doenzas

en que se observa un proceso descontrolado na división das células

do corpo. O proceso polo que se produce o cancro é causado por

anormalidades no material xenético das células. Estas anormalidades

poden ser provocadas por distintos axentes canceríxenos tales como:

radiación  ionizante,  ultravioleta,  produtos  químicos  e  disruptores

endócrinos, fume do tabaco e da contaminación en xeral; por axentes



infecciosos como o virus do papiloma humano ou o virus da hepatite

B. 

O seu impacto crecente nas sociedades do centro do sistema-

mundo capitalista ten xerado cada vez unha maior atención, o que se

traduce  tamén  nunha  crecente  proliferación  de  entidades  cívicas

centradas  primordial  ou  exclusivamente  no  cancro;  por  exemplo,

entre  nós  é  de  salientar  Chantada  contra  o  cancro,  de  recente

criación e cuxa presidenta é integrante desta mesma Corporación1.

Tamén proliferan diversos estudos que mostran a ligazón entre

os  produtos  da agro-industria  e  os agro-químicos  e  o  cancro,  por

exemplo os herbicidas ou o glifosato sobre os que o noso grupo ten

xa chamado a atención en diversas ocasións. De feito, é desolador

ver como seguen empregándose por parte do Concello de Chantada

fitosanitarios e como fica aínda tanto para concienciar e facer ver que

o barato sae caro e que debemos ser moi escrupulosos e coidadosos

no seu uso, por non dicir que se debe evitar sempre que sexa posíbel.

O descoñecemento, ou a comodidade de non adotar medidas,

contrastan  coa  crecente  popularización  dos  avanzos  científicos  por

medio  de producións  divulgativas  para  o  grande público,  como os

documentarios  franceses  O  noso  veneno  cotián2 ou  Disruptores

1 https://www.facebook.com/Chantadacontraocancro/ 

2 Pode visualizarse na seguinte ligazón: https://youtu.be/DjoN2cCqrBY. Existe un libro de título
homónimo  con  tradución  para  o  castelán,  cuxa  autoría  se  debe  a  Marie-Monique  Robin
(Península, 2012).

https://youtu.be/DjoN2cCqrBY
https://www.facebook.com/Chantadacontraocancro/


endócrinos: vidas envelenadas3.  De feito, o Estado español lidera o

consumo de pesticidas de todo Europa4.

No primeiro destes documentarios móstrase como nas últimas

tres décadas a taxa de incidencia do cancro aumentou 40% e a taxa

de incremento da leucemia e dos tumores cerebrais foi de 2% por

ano entre as crianzas. No segundo o foco ponse nos efeitos sobre o

organismo de substancias  químicas  presentes  en  produtos  de  uso

cotián  e  nos  alimentos,  pois  os  disruptores  endócrinos  son

substancias  exóxenas  que  axen  como  hormonas  no  noso  sistema

endócrino causando alteracións na función fisiolóxica das hormonas

endóxenas. Algunhas das consecuencias derivadas son problemas de

fertilidade e demais alteracións no sistema reprodutivo, proliferacións

de alerxias e demais problemas no sistema inmunolóxico, problemas

de  insomnio  e  outras  alteracións  no  sistema  nervioso  ou  estreita

relación  con  cancros  como  os  de  mama,  endometrial,  testículos,

próstata ou tiroides5.

Na comarca de Chantada son moitas as persoas que falecen por

esta causa e a súa incidencia vai en aumento, por iso achamos da

máxima prioridade e importancia que se faga un estudo dos principais

axentes que provocan este tipo de doenzas, a súa potencial incidencia

3 Pode  visualizarse  na  seguinte  ligazón:  http://rtve.es/v/3973318.  O  conceito  endocrine
disrupting chemicals  débese a Colborn, T. e C. Clement (1992): Chemically Induced Alterations
in  Sexual  and  Functional  Developed:  the  wildlife/human  conection,  Princeton:  Princeton
Scientific  Publishing Co. Unha aproximación máis  profana  pode verse aquí: Kistiñe García e
Dolores Romano (2016):  Directo a tus hormonas: guía de alimentos disruptores. Residuos de
plaguicidas  con  capacidad  de  alterar  el  sistema  endocrino  en  los  alimentos  españoles ,
Ecologistas  en  acción,  dispoñíbel  en:  http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-
plaguicidas-2016.pdf 

4 “España es el país que más pesticidas consume de toda Europa” (19/04/2017) dispoñíbel en 
http://www.ecologistasenaccion.org/article34114.html 

5 Ao  respeito  pode  consultarse,  por  exemplo,  Novos  poluentes.  Principais  impactes  de
compostos desreguladores endócrinos na saúde pública de Patrícia Alexandra Freidiaz Duarte
(2008,  Universidade  Nova  de  Lisboa);  dispoñíbel  en
https://run.unl.pt/bitstream/10362/1437/1/Duarte_2008.pdf.

https://run.unl.pt/bitstream/10362/1437/1/Duarte_2008.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/article34114.html
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-plaguicidas-2016.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-plaguicidas-2016.pdf
http://rtve.es/v/3973318


e os factores de risco e exposición, para alén de propor medidas para

a corrección de riscos. 

A propria Consellaría do Medio Rural recoñece, por exemplo o

impacto  dos  disruptores  endócrinos  e  o  abuso  de  antibióticos  e

substancias químicas na agricultura intensiva, mais seguimos sen ter

estudos  locais  detallados  sobre  o  impacto  de  pesticidas  e  outras

substancias sobre o cancro, en boa medida porque as administracións

ceden ás presións do lobby da agro-industria6.  

Porén, non só se trata do abuso de agro-químicos no caso de

Chantada.  Existen  numerosos  estudos,  tamén  das  universidades

galegas, sobre os efeitos do gas radon, por exemplo o da USC que

estabelece a súa estreita ligazón co cancro de pulmón, só por detrás

do tabaquismo7.  Desta arte,  este gas é responsábel  por  50% das

radición ionizante que recibimos ao longo das nosas vidas. 

As normas de construción e de calidade da vivenda nos EUA e

outros estados xa inclúen técnicas para reducir o impacto do radon

para non ultrapasar os níveis marcados pola Axencia de Protección

Ambiental (148 Bq/m3). Porén, de aplicamos estes criterios, na área

sanitaria  de Santiago de Compostela  a exposición nos fogares ten

unha proporción de risco atribuíbel responsábel por 9% de todos os

cancros de pulmón. Estudos feitos na década de 90 demostraron que

a incidencia perante esta exposición era entre 2 e 3, fronte a 1 entre

os non expostos. Por outras palabras, as persoas con niveis de radon

elevados no seu lugar de traballo ou no seu fogar teñen entre o duplo

e  o  triplo  de  posibilidades  de  apresentar  cancro  pulmonar.  E  isto

cando o estudo facía referencia a espazos con níveis inferiores aos

considerados de risco (148 Bq/m3)8!

6 Véxase por exemplo o libro editado pola Xunta da Galiza en 2011 e intitulado Agroecoloxía. 
Manual para formadores (pp. 364-367), dispoñíbel en: 
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/formacion/continua/agroecoloxia.pdf 

7 “Trinca comarcas galegas teñen alto risco por gas radón” in Gciencia, 11-11-2016, dispoñíbel 
en http://www.gciencia.com/saude/trinta-comarcas-galegas-en-alto-risco-por-gas-radon/. 

http://www.gciencia.com/saude/trinta-comarcas-galegas-en-alto-risco-por-gas-radon/
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/formacion/continua/agroecoloxia.pdf


No  entanto,  en  Chantada  nunca  se  realizaron  estudos

exhaustivos para medir o impacto dunha canteira a ceo aberto ao

carón da vila e, sobretodo, non se efectuaron medicións no interior

das edificacións algo inaudito e que revela a falta de sensibilidade da

clase política cun tema de tamaña importancia, obviando mesmo o

disposto  na  Directiva  2013/59/EURATOM  do  Consello  de  5  de

decembro de 2014 pola que se estabelecen normas de seguranza

básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a

radiacións ionizantes9.

As  minas  abandonadas  a  ceo  aberto  tamén  inflúen  na

mineralización excesiva das augas, a cal ten tamén perigos para a

saúde  humana.  Precisamente,  no  pasado  ano  solicitamos  que  se

analizasen as principais fontes de uso corrente no concello e feita a

análise  desde  o  Concello  detectouse  en  varias  un  problema  de

excesiva  mineralización  que  podía  gardar  relación  coa  falta  de

pluviosidade. Porén, na secuencia da mudanza climática en curso e

dun  ano  extremadamente  quente  e  seco,  no  cadro  histórico,  o

esperábel é que isto, infelizmente, poda ir a pior10.

Por todo o exposto é natural que cada vez sexamos máis os

cidadáns que tomamos consciencia da magnitude do problema e que

procuremos  organizarnos  e  presionar  ás  institucións  para  que

adopten medidas reais e efectivas. 

Neste sentido,  desde Por Chantada-CUP impulsamos esta

moción  en  parcería  con  outras  candidaturas  que  senten

semellantes  inquedanzas  á  nosa  (Xinzo  Adiante  e  Somos

Cambados),  en  boa  medida  porque  operan  en  comarcas

8 En 20% das moradas analisadas (404 en total) superáronse os 148 Bq/m³ e a incidencia nos
mesmos do cancro pulmunar era de 27% face 19% nos restantes fogares.

9 Pode  consultarse  na  seguinte  ligazón:  http://www.usc.es/radongal/pdf/Directiva%20EU
%202013-59%20Rad%20ioniz.pdf 

10 “O 82% das fontes de Lugo están contaminadas” in El Progreso (06/04/2017), dispoñíbel en:
http://elprogreso.galiciae.com/gl/noticia/686028/el-82-de-las-fuentes-de-lugo-estan-
contaminadas  

http://elprogreso.galiciae.com/gl/noticia/686028/el-82-de-las-fuentes-de-lugo-estan-contaminadas
http://elprogreso.galiciae.com/gl/noticia/686028/el-82-de-las-fuentes-de-lugo-estan-contaminadas
http://www.usc.es/radongal/pdf/Directiva%20EU%202013-59%20Rad%20ioniz.pdf
http://www.usc.es/radongal/pdf/Directiva%20EU%202013-59%20Rad%20ioniz.pdf


especialmente  afectadas  por  esta  problemática  como  a  Limia  e  o

Salnés  (por  exemplo  alto  impacto  de agro-químicos  no  cultivo  da

pataca e do albariño). 

Lembremos  que López  Abrente,  unha autoridade mundial  en

investigacións  diatópicas sobre o cancro, dinos que  «a distribución

espacial pode revelar diferenzas nos factores de risco e contribuír de

maneira  significativa  a  estabelecer  políticas  para  loitar  contra  o

cancro». Pola súa banda, o epidemiólogo Miquel Porta considera que

a sociedade debería exixir políticas moito máis vigorosas á luz dos

dados que imos coñecendo: «estes dados deixan claro que o cancro

non  é  unha  lotaría.  Os  cidadáns  deberiamos  votar  pensando  no

radon, das industrias contaminantes, nas emisións dos carros...»11. 

Consideramos que sería moi positivo que se fixera un estudo de

cales son os axentes que provocan esta enfermidade e instar a que se

adopten  medidas. Coñecendo  as  causas  e  adoptando  medidas

preventivas  necesarias,  poderíase  reducir  considerabelmente  esta

doenza,  así  como  as  consecuencias  da  mesma  ás  persoas  que  a

sufran. 

Así, sirva o exposto para xustificar a proposta que facemos ao

pleno do Concello de Chantada, propondo a adopción do seguinte

ACORDO

1.-  Instar  á  Xunta  da  Galiza  a  que  leve  a  cabo  un  estudo

exhaustivo sobre a doenza do cancro no Concello de Chantada

e, unha vez coñecidas as causas que a orixinan, proceder a

tomar as medidas preventivas certas.

11 Véxase “El mayor mapa del cáncer en España demuestra la desigualdad por regiones” in El 
País, 01/10/2014, dispoñíbel en: 
http://elpais.com/elpais/2014/09/30/ciencia/1412091987_955227.html#sumario%E2%82%86 

http://elpais.com/elpais/2014/09/30/ciencia/1412091987_955227.html#sumario%E2%82%86


2.- Instar á Deputación de Lugo a desenvolver medicións e un

estudo  sobre  a  incidencia  do  gas  radon  na  provincia,

nomeadamente  naquelas  territorios  atinxidos  pola  minaría

como Quiroga  ou  Chantada,  así  como o  impacto  nas  capas

freáticas da lixiviación dos mineirais expostos aos elementos

nas minas abandonadas e posíbeis mecanismos de controlo e

solucións.

3.-  Efectuar  medicións  desde  o  Concello  de  Chantada   nos

edificios públicos no tocante ao gas radon e organizar xeiras

informativas para divulgar os seus perigos entre a cidadanía,

nomeadamente no interior das casas de granito e no tocante

ao cancro de pulmón.

4.-  Dirixirse  desde  o  Concello  de  Chantada  ás  tres

universidades  galegas  (UDC,  USC  e  Uvigo)  solicitando

materiais  e/ou  información  estatística  diacrónica  sobre  a

incidencia  do  cancro  na  nosa  comarca  e  brindando

colaboración  para  medir  o  impacto  de  elementos  como  os

fitosanitarios ou o gas radon no noso termo municipal.

5.- Licitar publicamente a contratación para a realización de

análises  trimestrais  da  totalidade  das  fontes  públicas  do

concello, cuxos resultados serán publicados na páxina web do

Concello.

6.-  Solicitar  a  Viaqua  un  informe,  para  o  próximo  pleno

ordinario,  onde  se  identifiquen  os  principais  problemas  no

tocante á calidade das augas e os vertidos que presentan ou

presentaron problemas nos últimos 4 anos, indicando o estado

actual da cuestión e as medidas correctoras contempladas ou

en curso de execución.



7.- Dirixirse ás entidades cívicas locais relacionadas coa saúde

para organizar desde o Concello de Chantada, en 2018, o  I

Congreso  sobre  a  incidencia  do  cancro  no  rural  galego:

alternativas desde o eido local.

En Chantada a 22 de abril de 2017.

Antom Fente Parada, voceiro de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular.
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