
A atención do Presidente e da Corporación do Concello de Chantada

MOCIÓN  DE  POR  CHANTADA-CUP  PARA  A  DEFENSA  DO  DIREITO  AO
TRANSPORTE PÚBLICO DA CIDADANÍA DE CHANTADA

Antom Fente Parada, membro de pleno direito da Corporación do Concello de Chantada e voceiro

do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresento ao abeiro   do   disposto   nos   artigos 94.1 e

94.2  do  Regulamento  Orgánico  Municipal  e  91.4  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 a defensa do

direito ao transporte público da cidadanía de Chantada.

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:

A  Resolución do 29 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Mobilidade,  pola que se

someten a información pública anteproxectos de explotación de servizos públicos de transporte

regular de viaxeiros de uso xeral por estrada  (DOG nº 101 do 30/05/2017, páx. 26103) explicitaba

que «as empresas e demais interesados en xeral poderán formular alegacións que consideren en

relación co contido do anteproxecto» ao someterse este a información pública durante dez días

naturais. Previamente a Xunta da Galiza requiriu aos Concellos a remisión dun cuestionario en que

os  concellos  debían  consultar  á  sociedade  civil  e  a  colectivos  veciñais  e  culturais  sobre  as

necesidades do transporte público.

No entanto,  máis  unha vez temos que lamentar  que desde o Goberno municipal  non se

fixeron as tarefas pertinentes co conseguinte prexuízo para a cidadanía. Igualmente, a Xunta da

Galiza non tivo en conta as alegacións que apresentamos desde Por Chantada-CUP1.  A ausencia

1 As alegacións poden consultarse aquí: https://porchantada.files.wordpress.com/2017/06/alegacic3b3ns-ao-plano-de-
transporte-pc3bablico-de-galiza.pdf 
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deste traballo e a falta de transparencia ao respeito fai que descoñezamos se existe algún informe

sobre  as  liñas  e  servizos  actuais,  téndosenos  respondido  en  pleno  (8/5/2017)  que  as  únicas

“xestións” que se fixeron foron telefónicas. 

Concretamente,  desde  a  CUP interesámonos  polos  anteproxectos  cos  códigos   XG548

“Lalín-Monforte-Lugo, con anexos” e XG549 “Chantada-Carballedo, con anexos” por entendermos

que son os que se relaciona co noso ámbito de actuación inmediata. A isto cómpre engadir que o

2/12/2019   caducan   tamén   as  concesións,   outorgadas   mediante a Resolución do 26 de febreiro

de 2010, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se aproba o Plano de modernización das

concesións  de  transporte  público  regular  permanente  de persoas de  uso xeral  por  estrada da

Galiza (DOG nº 40 do 1/03/2010, pp. 2667-2677):

• XG017 “Chantada-Peares” da concesionaria Autocares Manolete S.L.

• XG236 “Chantada-SanFiz” da concesionaria Viledobus S.L.

• XG246 “Chantada-Chouzán, con anexo” da concesionaria Autocares Manolete S.L.

• XG350 “Chantada-Matanza, con anexos” da concesionaria Autocares Manolete S.L.

Urxe entón tamén adoptar medidas neste sentido para garantir  o direito da cidadanía ao

transporte  público  que  precisa  de  medidas  audaces  no  interior  da  comarca  e  de  presionar  e

demandar dos poderes públicos a garantía do direito ao transporte na comunicación intercidades coa

nosa vila. Non facer isto será contribuír ao despoboamento e ao xa macizo brain drain que sofre a

nosa comarca, precisamente cando máis precisa de persoas formadas con proxectos innovadores de

vida centrados na nosa comarca e que dinamicen e viabilicen o noso tecido produtivo. 

Canto  ao  primeiro  desafío  acreditamos  que  o  transporte  integrado  non  solventa  as

necesidades sociais realmente existentes e que só pular polo transporte baixo demanda permitirá

garantir eficazmente ao direito ao transporte público. Canto ao segundo, é unha eiva fundamental a

ausencia de tren de proximidade na comarca –un servizo deficientísimo en toda a Galiza en canto os

políticos defenden un AVE que só serve para lucrar as concesionarias, incrementar o modelo radial

do transporte no Estado e aumentar a marxinación do interior galego– que se agudiza agora polo

curte  nas  liñas  entre  a  nosa  cabeceira  comarcal  e  outras  cidades,  por  exemplo  Chantada-

Compostela.

Neste sentido, a cidadanía tivo que novamente tomar as rendas e pórse á fronte da loita

perante o inmobilismo e incapacidade da clase político local, inerte fronte o continuado devalo de



servizos e a marxinación da vila e da comarca de Chantada. Así pois, estanse recollendo sinaturas

en estabelecementos da vila e na propria Casa da Cultura para o seguinte documento: 

Á atención da Excma. Sra. D.ª Ethel María Vázquez Mourelle,  Conselleira de Infraestruturas e
Vivenda 
Excelentísima señora: 
As  abaixo  asinantes,  como  usuarias  regulares  da  liña  Chantada  –  Santiago  de Compostela,
cuxa concesión ostenta a empresa MONBUS S.L., queremos facerlle chegar  o noso descontento
polo  novo  Plan  de  Transporte  de  Viaxeiros  por  Estrada,  que  supuxo  unha  modificación  dos
horarios do itinerario antes referido. 
Antes desta variación, moitos usuarios empregabamos a liña Chantada – Santiago de Compostela
os domingos ás 20.45 h, co fin de aproveitar a fin de semana nos nosos fogares. Algúns de nós
temos familiares ao noso cargo, de modo que este horario nos permitía  estar  máis  pendentes
deles  ou  ter  polo  menos  unha  alternativa  horaria.  Coa redución proposta, unicamente nos
queda unha posibilidade para facer ese desprazamento ás 19.05 h, polo que dubidamos de que esta
sexa a mellor opción para potenciar e poñer en valor o medio rural.  
No que se refire ás viaxes Chantada - Santiago de Compostela durante a semana a única alternativa
é  saír ás  8.25  h,  non  estando  garantido  o enlace  que  estaba  vixente durante a tarde e que
consistía en coller unha liña ás 19.05 h en Chantada deica Lalín e na  estación  desta  vila  cambiar
para  outro  autobús  que  realizaba  o  itinerario  Lalín  – Santiago de Compostela. A pesar de que
ambos os dous autobuses seguen mantendo as rutas  citadas,  dende  a  empresa  de  transporte
MONBÚS  S.L.   os   traballadores  comentáronnos  que  os  viaxeiros  chantadinos  non poderán
realizar o cambio de vehículo, xa que posiblemente algún día a chegada a Lalín se retrase e o outro
autobús non espere. 
Así mesmo, permitíasenos partir de Santiago de Compostela a Chantada os venres ás 18.00 ou ás
20.00 h. Agora unicamente podemos iniciar o noso desprazamento ás 15.00 h. 
Comprenderá  o  sensible  desta  situación:  algunhas  de  nós  somos  estudantes  da Universidade
de  Santiago  de  Compostela  que  precisamos  do  horario  de  tarde  para  poder  cursar  de  forma
completa os nosos estudos de grao ou mestrado e volver aos nosos fogares para pasar as fins de
semana coas nosas familias. Poñémoslle un exemplo: a maioría de estudos de mestrado que ofrece
a USC son en réxime de tarde (vid. o programa do Máster Universitario en Estudos Medievais
Europeos:  Imaxes,  Textos  e  Contextos  [accesible  en:
http://www.usc.es/filrom/teaching/master/horario/]).   Outras   asinantes   empregaban   as  liñas
suprimidas,  porque teñen que  desprazarse a  Santiago  de Compostela  por motivos laborais,  de
modo que as súas xornadas rematan polas tardes e é completamente imposible que saian para facer
uso  do  autobús  que  parte  ás  15.00  h,  quedando  así  incomunicadas  cos  seus  fogares.
Evidentemente, non viaxarán dende Santiago de Compostela a Chantada un sábado se o domingo
deben volver coller liñas que na súa maioría son xa bastante longas e pesadas. 
Entendemos  que  quizais  non  sexa  posible  manter  os  horarios  de  seis  e  oito  da  tarde,  pero
pregámoslle  que  conserve  este  último,  xa  que  proporciona  un  servizo  indispensable  para   a
comunidade  universitaria  chantadina,  á  vez  que  se  favorece  o  acceso  de máis persoas ao
ensino  superior  e  se  axuda  aos  veciños  da  vila  que  teñen  que  desprazarse  á  capital  da  nosa
Comunidade por motivos laborais. 
Coidamos que, lamentablemente, con estes recortes algúns de nós debemos pensar en alugar pisos
na  capital,  reducir  os  desprazamentos  e,  en  certa  medida,  continuar  co  éxodo   rural   e   co
despoboamento,  a  pesar  de  que  dende  a  Xunta  de  Galicia  sempre escoitamos dicir nos
comunicados á prensa que se defenderá, protexerá e promocionará o medio rural e se manterán os
seus servizos. Polo tanto, ás abaixo asinantes gustaríanos que  reflexionasen  sobre  se  consideran
que  desta  forma  están  dando  garantías  de cumprimento ás súas promesas. 
 
En Chantada, a 23 de agosto de 2017. 

Polo exposto consideramos un deber ineludíbel da Corporación adoptar acordos que somen

forzas coa sociedade civil. Desde Por Chantada-CUP, tendo consultado a habitantes do rural e a

membros  de  entidades  cívicas  e  sociais,  consideramos  que,  dunha  parte,  este  servizo  só  pode

oferecerse cun transporte baixo demanda que xunga o transporte de escolares e viaxeiros integrado

http://www.usc.es/filrom/teaching/master/horario/


e o transporte baixo demanda con  taxis   de  9  prazas  para  a totalidade das  parroquias   do  rural

(como   en  Euskadi)   e  cunha flexibilidade horaria que o transporte escolar non concede; doutra

parte, é necesario que os poderes públicos garantan horarios e liñas suficientes e axeitadas para

comunicar Chantada coas principais cidades galegas, nomeadamente con Ourense, Lugo, Monforte

de Lemos, Compostela, Vigo, A Cruña e Ferrol principais centros administrativos e universitarios.

En  marzo de 2016 o Tribunal Supremo   anulou   129   concesións   de   transporte   público

por   estrada  ao   considerar   que   a Resolución do 26 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de

Mobilidade pola que se aproba o Plano de Modernización das concesións de transporte público

regular permanente de persoas de uso xeral por estrada de Galiza  incumpría o  Regulamento

1370/2007. Na devandita lexislación falábase dun Plano de Transporte da Galiza que, no entanto,

nunca viu a luz e debía estar aprobado no prazo de 21 meses a partir da entrada en vigor da Lei

10/2016 situación que se produciu o 23 de xullo de 2016 garantindo así cumprir o estabelecido no

Regulamento 1370/2007.  É evidente que non só non se cumpren os prazos, senón que nen sequera

existe un rascuño aceitábel de proposta integral para garantir o direito ao transporte público de todas

e todos os galegos. 

O  resultado  son  estas  medidas  atropeladas  da  Xunta  que  xeraron  inéditas  greves  de

sindicatos e patronal do transporte ao que cómpre engadir agora as protestas e eivas asinaldas polos

usuarios. As medidas adoptadas pola Xunta non solucionan para nada os graves problemas que xa

temos e que só farán ir a pior, con administracións alieníxenas que non atenden, e sospeitamos que

tampouco entenden, os problemas e necesidades do noso campo. Para alén diso, durante décadas

adiouse adoptar medidas concretas para confrontar o horizonte xa daquela evidente de dispersión,

envellecemento e desiquilibrio territorial da Galiza que as políticas públicas non só non combateron

senón que alimentaron e aceleraron. O único criterio que prima é o da rendibilidade que asoballa

completamente os criterios sociais e o direito a un rural vivo e con futuro. 

Tamén convén lembrar que, tal e como expomos nas nosas alegacións: 

Por dicilo todo, isto é  un efeito máis da corrupción sistémica engarzada no aparato xurídico-
político   do   Reino   de   España,   onde   unha   oligarquía   vive   de   depredar   os   recursos
públicos.  Non é unha afirmación no ar,  senón que o emprego da obra pública como fonte de
negocio e lucro é a única explicación ao estado de cousas actual onde en canto a maior parte do
territorio non ten servizos de transporte dignos o Reino de España é o estado europeo con máis
quilómetros  de  autovías  e  autoestradas  (máis  de  20%  do  total  da  UE)  e  só  2  estados  no
mundoteñen máis quilómetros totais: EUA e China, iso si con entre 7 e 30 veces máis poboación.
Igualmente, somos o primeiro estado europeo e o segundo do mundo con máis quilómetros totais
de alta velocidade ferroviaria, aínda que só con 20% e con 7% dos viaxeiros que teñen Franza e
Xapón que nos seguen de cerca.
Por outras  palabras,  durante décadas en vez de vertebrar  territorialmente o Estado e a  nación
galega  os  poderes  públicos  gastaron  billóns  de  euros  en  infraestruturas  inútiles  (aeroporto  de
Castellón),    infrautilizadas,    privatizadas...    socializando   as    perdas    (autoestradas   de



Madrid)   e privatizando os beneficios (AP-9 amortizada hai longo tempo). E mentres Holanda,
Bélxica  ou  os  estados  desenvolvidos  realmente  vertebrados  territorialmente  teñen  un  servizo
ferroviario de proximidade extraordinario o Estado español desmantela na Galiza as proximidades
e o tren segue sen chegar as principais vilas e cabeceiras comarcais do país. 

O exposto nesta moción e nas devanditas alegacións, xunto á iniciativa cidadá mencionada

que, como non pode ser doutro xeito, acompañamos desde Por Chantada-CUP sérvenos para propor

o seguinte ACORDO ao Pleno da Corporación municipal:

1.- O Concello de Chantada elaborará antes do fin do 2017 un estudo participado socialmente

para cubrir  o  direito  ao  transporte público de todos os cidadáns da comarca através dun

Plano local de transporte que orzamente o custo do transporte baixo demanda mediante taxis

de 9 prazas para complementar as liñas existentes ou cobrir as zonas sen transporte público

das 36 parroquias chantadinas. A procura de trazados máis flexíbeis e circulares permitiría

ampliar o territorio coberto e alterar a liña en función da demanda.

2.- O Concello de Chantada elaborará e publicará unhas bases que garantan a igualdade e

prazos razoábeis na concorrencia ás axudas ao transporte orzamentadas no Orzamento de

2017 xa que o inicio do curso escolar é inminente e o Goberno aínda non publicou as mesmas.

3.- Elaborar un informe desde o Concello de Chantada cos horarios e liñas demandas polos

usuarios e asociacións que decidan participar cobrindo un inquérito posto á disposición da

cidadanía  no  site  do  Concello  e  publicitado  en  Televinte.  Dito  informe  será  remitido  aos

concellos  de  Taboada  e  Carballedo  por se  desexan  completalo  e  asumilo  tamén nos  seus

respeitivos territorios e a posteriori remitirarase á Xunta da Galiza instándoa a intervir para

satisfacer as demandas sociais.

4.- Remitir á Xunta da Galiza a presente moción instándoa a atender as demandas cidadás así

como as alegacións formuladas desde a comarca de Chantada, como as do grupo municipal

Por Chantada-CUP.

5.- Instar á Xunta da Galiza a garantir e mellorar a conexión co hospital de Monforte de

Lemos, para servizos sanitarios da poboación, e a conexión coas sete cidades galegas, para os

estudantes de ciclos e universitarios especialmente.

6.- Instar ás diversas administracións (Xunta, Deputacións e Goberno central) a desenvolver

un Plano integral de mobilidade que contemple   as   diferentes   modalidades   de   transporte



público,   coas   áreas   e   condicións realmente existentes na actualidade complementando

cun sistema eficaz de transporte baixo demanda aquelas zonas que fican excluídas ou con

servizos de moi baixa intensidade cualitativa e cuantitativa e pulando polo reforzo e expansión

do tren de proximidade nunha rede circular e policéntrica a imaxen e semellanza de Alemaña,

Holanda e outros estados do centro da UE.

En Chantada, a 30 de agosto de 2017.

Asdo. 

Antom Fente Parada, voceiro de Por Chantada-CUP.
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