
A atención do Presidente e da Corporación do Concello de Chantada

MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA IMPULSAR A ADQUISICIÓN E XESTIÓN

PÚBLICAS DO MOSTEIRO DE SAN SALVADOR DE ASMA

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  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 a adquisición e xestión públicas

do mosteiro de San Salvador de Asma.

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 histórica Coordinadora de asociacións culturais de Chantada que, dito sexa de pasaxe,

nunca  máis  conseguiu  funcionar  con aquel  vigor  a  pesar  dalgunhas  tentativas  de  recuperación,

impulsou en 1993 unha campaña que o mosteiro de San Salvador de Asma fose de titularidade

pública. Cáseque un cuarto de século despois lonxe de atinxirse aquela vella arela a situación só

fixo empiorar, encontrándose moi deteriorada unha xoia do noso patrimonio que data do século X e

xa é mencionado nun documento de 1074.

Durante moito tempo,  un espazo central  para  boa parte  do país  do Faro e  símbolo  dos

conflitos entre a burguesía e a Igrexa: «o mosteiro de Chantada configurou, dende máis ou menos a

segunda metade do século X, a historia de Chantada até o momento da desamortización» (p. 10).

Por exemplo cóntanos Xosé Méndez Pérez no seu informe (p. 9) como Fernando III e Afonso X

confirman  en  1231  e  1259  os  privilexios  outorgados  polos  seus  antecesores  prohibindo  aos

funcionarios reais que entren nos coutos do mosteiro e concedéndolle a metade do portádego da

feira de Chantada.  



O  edificio  conserva  vestixios  románicos,  o  tempo  de  traza  do  século  XII  ten  pedras

reutilizadas de tipo visigótico (p. 34), e outras partes dos séculos XV, XVII e XVIII, mais o público

non pode visitalo. O retábulo maior é renacentista, posibelmente da escola de Berruguete, de finais

do século XVI (p. 37). É máis (p 4), a súa factura románica irradia influencias do chamado Mestre

de Asma en diversas igrexas da zona como as de San Paio de Muradelle, Fornas, Santa María de

Arcos, San Martín de Mariz ou San Vicente de Argozón. Aínda se acredita que con anterioridade á

fábrica moncal do século XII existía un mosteiro familiar fundado na primeira ou segunda metade

do século X (p. 7).

O mosteiro está sito no que foi a vía romana menor, hoxe Camiño de Inverno a Compostela,

o cal cremos que aumenta, se cabe, a súa importancia e a urxencia da súa posta en valor.

Estes dados históricos están tirados, xa que logo, do informe impulsado por Xosé Méndez

Pérez e apoiado por diversas asociacións que, en novembro de 2015, foi apresentado ao Pleno da

Corporación do Concello de Chantada. Outra volta a sociedade civil  fronte o desleixo institucional

xa crónico –tamén municipal infelizmente–. Solicitouse á Xunta da Galiza a súa declaración como

Ben  de  Interese  Cultural  (BIC)  para  frear  o  seu  avanzado  deterioro.  Daquela,  o  Pleno  da

Corporación acordou, por unanimidade de todos os grupos, demandar á Consellaría de Cultura a súa

declaración como BIC. 

Practicamente dous anos despois nen a Xunta moveu un dedo nen o Concello de Chantada

fixo xestións para presionar a outros organismos para a salvagarda do noso patrimonio. O acordo do

Pleno acollíase ao artigo 9.1 da Lei 8/1995 do patrimonio cultural da Galiza para que a Consellaría

de Cultura actuase, tendo esta a obriga de contestar segundo o disposto no DOG do 8 de novembro

de  1995,  mais  esta  resposta  non  se  produciu  nen  o  Goberno  fixo  xestións  a  data  de  hoxe

(04/08/2017) neste sentido. A devantida disposición di:

a declaración de ben de interese cultural requirirá a previa incoacción e tramitación do expediente
administrativo pola Consellaría de Cultura. A iniciación do expediente poderase realizar de oficio
ou ben por instancia de parte por calquera persoa física ou xurídica.

Por súa vez o acordo adoptado polo Pleno dicía:

Instar  á  Consellaría  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria  da  Xunta  da  Galiza  a
tramitar o expediente que leve a declarar BEN DE INTERESE CULTURAL o MOSTEIRO E
CLAUSTRO DE SAN SALVADOR DE ASMA (CONVENTO), sito neste Concello de Chantada
(Lugo),  facendo proprios do Concello os criterios e razoamentos para o efecto que figuran no
informe de D. José Méndez Pérez, ao que se fai referencia no expositivo deste acordo.

Chantada aldraxada e abandonada á súa sorte, por institucións ás que nada lle importamos:

desleixo, incompetencias e políticas lamentábeis. Desde o Estado e o lamentábel estado da N-540

pasando pola Xunta e o deterioro do noso Centro de Saúde (fisioterapeuta, pediatra, ambulancia...)



até  chegar  ao  Concello  (unha  disparatada  proposta  para  o  bairro  da  Ponte,  un  proxecto  de

aparcadoiro letal para o Casco histórico ou un PXOM delirante).

No caso concreto do mosteiro o goberno local ten unha grande responsabilidade.  Xa en

novembro de 2015, desde Por Chantada-CUP, fixemos constar por medio do noso voceiro que: 

sen desmerecer o informe de Xosé Méndez Pérez, trátase dun compendio de informacións, algunha
por duplicado como as igrexas dependentes, mais non un informe stritu senso que se acolla ao que
se demanda desde a Xunta para as declaracións BIC (...). Finalmente, insto ao Goberno a adoptar
medidas xa no 2016 para a súa posta en valor, protección e restauración do tesouro románico do
noso concello.

Igualmente  lembrabámoslle  ao  Concello  que,  aproveitando  o  encomiábel  traballo  das

asociacións e de Xosé Méndez, tiña a obriga moral de iniciar os trámites para facer o estudo e as

xestións necesarias para obrigar á Xunta a declarar BIC o mosteiro. Como en tantas outras ocasións

Inta deixou pasar o día e a romaría e as consecuencias están á vista.

O resultado é que, despois doutras aldraxes chega a enésima. Un anuncio en Facebook onde

se  di  o  seguinte:  «O convento  de  Chantada  está  en  venda,  e  toda  a  súa  proprietada  ou  parte.

Escóitanse ofertas. Xente seria. Absterse curiosos». Todo un oxímoro na súa redacción certamente,

mais tamén outro síntoma ou mesmo metáfora do  lamentábel estado de inoperancia e ineficiencia

da política municipal. Non só está o patrimonio en estado ruinoso, tamén o Concello en tanto en

canto  instrumento  para  a  defensa  dos  intereses  colectivos  e  do  ben  común  dos  cidadáns  de

Chantada.

Polo exposto, Por Chantada-CUP propón a adopción do seguinte  ACORDO ao Pleno da

Corporación:

1.- Contactar cos proprietarios mostrando a disposición do Concello para xerir a súa compra,

directa ou indirectamente, e a súa conversión en edificio público.

2.-  Instar ao Goberno central  e a Xunta da Galiza para que adquiran o mosteiro de San

Salvador de Asma.

3.-  Instar á Xunta para que cumpra coa solicitude de declaración do mosteiro como BIC

conforme ao demandado por unanimidade desde o Pleno da Corporación de Chantada en

novembro de 2015 facendo desde o Goberno municipal todos os trámites que sexan necesarios.

4.- Solicitar á Valedora do pobo a súa función de mediación entre institucións para tentar

acelerar a súa adquisición e protección.



5.- Adoptar desde o Concello de Chantada o compromiso de facer as xestións pertinentes para

conseguir  e/ou  presionar aos  diferentes  organismos  públicos  na  procura  fondos  para  súa

restauración e xestión públicas. Para isto, é esencial estudar usos posíbeis para o edificio, toda

vez sexa restaurado: albergue para peregrinos do Camiño de Inverno; museu etnográfico

para o estudo e difusión do patrimonio inmaterial local (Entroido Ribeirao, Folión de carros,

memoria histórica, lingua...); biblioteca, etc.

6.- Declarar que a Corporación do Concello de Chantada ten especial interese na protección

do mosteiro de San Salvador de Asma e na súa xestión directa e pública.

Chantada, 4 de agosto de 2017.

Asdo.:

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


