
Á atención do Presidente da Corporación municipal e das concelleiras e concelleiros do Pleno de Chantada.

Moción  do  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP  para  o
arranxo  e  conservación  de  infraestruturas  e  pistas  de
titularidade pública no termo municipal de Chantada e contra
o  uso  de  glifosato  na  N-540  por  parte  do  Ministerio  de
Fomento.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, integrantes de pleno direito da Corporación do

Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresentan 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 do grupo municipal Por Chantada-CUP

para  o  arranxo  e  conservación  de  infraestruturas  e  pistas  de  titularidade  pública  no  termo

municipal de Chantada e contra o uso de glifosato na N-540 por parte do Ministerio de Fomento.

  A tal efeito, apresentamos para a súa discusión, co alvo de suscitar a UNANIMIDADE da

CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:



Ao  longo  da  nosa  presenza  nesta  cámara  viñemos  sinalando  o  calamitoso  estado  de  varias

infraestruturas  do  noso  termo municipal,  nomeadamente  nas  parroquias  do  rural.  Nesta  mesma

lexislatura foron varios os rogos para o arranxo de pistas e tamén propuxemos facer unha relación

de pistas polo seu estado de conservación para priorizar o arranxo dividíndoas por categorías,

atendendo ao seu estado. 

As consecuencias para os utentes das mesmas son evidentes, xa que, por un lado, os carros sofren

deterioros nas rodas, amortiguadores etc. e, doutro lado, as exploracións gandeiras non contan con

acesos minimamente axeitados en moitos casos o que repercute tamén nos camións e maquinaria

agrícola. O desleixo de máis dunha década nas nosas infraestruturas sae caro a toda a cidadanía.

No entanto, cinco anos despois da nosa entrada nesta cámara, verificamos que o estado xeral das

estradas é aínda pior que nos anos máis duros da anterior crise económica e que pouco ou nada se

ten feito para emendar esta desastrosa situación. Ás portas dunha nova e severa crise, que comezou

neste  2020  cun  desencadenante  sanitario  mais  con  elementos  de  fundo  unicamente  sociais  e

económico  –fundamentalmente  a  falta  de  rendemento  e  inversión  tal  e  como  sinala  Michael

Roberts1–, é claro que cómpre un acordo de todos os grupos para termos un orzamento de 2020

con  capacidade  para  facer  fronte  ao  arranxo  das  infraestruturas  máis  afectadas,  se  ben

poderiamos incluír na relación practicamente todas as pistas do Concello de Chantada.

Os fondos de cohesión e da PAC, do que o Concello é perceptor neto, vanse resentir entre 2021 e

2018  dadas  as  negociacións  en  Bruxelas  sobre  o  Fundo  europeu  de reconstrución2,  formoso

eufemismo para unha nova volta de porca de austeridade e unha nova onda de recortes pilotada

polos homes de negro da troika sobre o sul de Europa3. Curiosamente, estes elementos cruciais para

a Galiza e o seu futuro e desenvolvemento tiveron poucos minutos,  se é que tiveron algún, na

1 Roberts,  Michael  (2020):  “Déficits,  deuda  y  deflación  después  de  la  pandemia”  in  Sin  Permiso,  03/07/2020,
dispoñíbel  en  https://www.sinpermiso.info/textos/deficits-deuda-y-deflacion-despues-de-la-pandemia (última
consulta 10/07/2020).

2 Á espera da cimeira especial dos días 17 e 18 de xullo, todo indica que a proposta de Charles Michel, presidente do
Consello europeu, será de 1.1 billóns de euros de orzamento para o Marco Financeiro Plurianual (MFF) e non de
1.5 como solicitaban os estados mediterráneos. Amais, 750.000 millóns dos Fondos de Cohesión penden dun fío e
seguramente  se  integrarían  nesa  cifra  rebaixada.  Aínda  pior  o  ten  a  PAC,  a  Galiza  é  unha  das  principais
beneficiarias, xa que sería a principal partida da que se recurtaría para poder financiar o fundo.

3 Aínda sendo Nadia Calviño fiel discípula do ordoliberalismo alemán, como demostraba o apoio de Alemaña á súa
candidatura, a eleición do irlandés Donohoe para presidir o Eurogrupo revela a correlación de forzas: alianza dos
populares europeus (direita ultraliberal e conservadora) e estados do norte que non partillaban a preferencia de
Calviño por unha maior integración da zona euro , aínda que tépeda (o medo aos eurobonos, a mutualizar a débeda,
ao federalismo social e integrador, etc.). Así pois, o euroescepticismo está de noraboa e os desequilibrios internos
de Eurolandia, en feliz expresión de Michael R. Krätke, intensificaranse. A única alternativa é apostar, como fai o
Diem25 de Yanis Varoufakis por unha confederación política alternativa paneuropea que asuma o federalismo
social e o socialismo democrático que propugnan intelectuais como Piketty.

https://www.sinpermiso.info/textos/deficits-deuda-y-deflacion-despues-de-la-pandemia


recente  campaña  das  eleicións  ao  parlamento  galego.  As  prioridades  das  forzas  concorrentes

semellaban estar distantes da realidade que se aviciña. Europa vainos condenar a unha década de

recortes nos fondos de cohesión e da PAC, que debemos sumar a outra década perdida pola

crise de 2008. Vinte anos perdidos, que as políticas centralistas e pouco sensíbeis coas necesidades

do noso país, xunto a unha Xunta que ten un modelo territorial de espolio e non de asentamento de

estrutura económica endóxena e fomentadora do valor engadido, só farán piorar.

Avicíñase, pois, a treboada perfeita. Coñecemos os terríbeis efeitos da anterior crise na facenda

local, nos servizos e nas infraestruturas, aínda que fomos poucos os que reflexionamos e tomamos

nota do acontecido, dito sexa de paso. É certo que a xestión local non axudou nada, ao contrario,

mais tamén o é que deberiamos ter capacidade e audacia para antecipar o cenario que teremos que

confrontar, de aí a urxencia dun pacto polas infraestruturas locais, facendo un notábel esforzo de

inversión neste 2020 que debería comezar ipso facto.

Polo exposto, esta moción é necesaria e urxente. Localizamos aquelas pistas e estradas que contan

con fochanchas de dimensión variábel, mais que, en todo caso, merecen unha atención prioritaria ao

supor un perigo tanto para os vehículos canto para a seguranza vial. Nalgúns casos mesmos nos

consta que houbo perda de elementos, como rodas, dada a dimensión dos buracos e o estado dos

viais.  A  isto  únese  unha  proliferación  de  maleza  nas  gabias  que  compromete  seriamente  a

viabilidade, máxime naquelas estradas que, dado o seu largo, requiren arrimarse cando coinciden

dous  vehículos.  Moitas  destas  infraestruturas  levan  máis  dunha  década  sen  nengún  tipo  de

intervención ou reparación sobre o seu firme. 

De por parte, as gabias non se manexan ben, chegando as arroiadas ás estradas e deteriorando o seu

firme. Igualmente non se xestiona de ningunha forma as estradas de coberta vexetal, que son un

valor en si mesmas como explicamos na Moción de Por Chantada-CUP sobre adopción de medidas

no eido local para un horizonte sen carbono, debatida na sesión ordinaria de xaneiro de 2020, onde

indicabamos os principios reitores que debían guiar a súa xestión.

Dado que a cuestión está lonxe de solventarse mapeamos as mesmas após darlle unha boa volta ao

Concello. Non son todas as que son, mais todas as que están merecen atención preferente:

Estradas de titularidade provincial:

1. Lu-P-1807 Chantada-Cartelos (mal estado xeral cunha fochanca de dimensións intolerábeis

na Congostra Fonda, nos accesos a Eiriz).



2. Lu-202 Limiñon-Penasillas (mal estado xeral).

3. Lu-P-1002 San Amaro-Esmoriz:  San Lucas - Quintela, Comezo - Esmoriz e Requeixo -

Furco (mal estado xeral).

4. Lu-P-1801 Chantada- Nogueira (sen arranxar desde Santiago da Riba).

5. Lu-P-1803 Camporramiro- A Lagoa (mal desde o regato Santa Lucía).

6. Lu-P-1806 Garabelos- Rabelas (mal estado xeral).

7. Lu-P-1809 Chantada-A Elfe (arranxada até Mariz, non así o resto).

8. Lu-P- 1815 Comezo-Viana (mal estado xeral).

9. Lu-P-1805 O Seixo-Esmoriz (mal estado xeral).

10. Lu-P-1818 Andemil-N540 (mal estado xeral).

11. Lu-P-1816 Viana-Outeiro.

12. Lu-P-1817 Santa Uxía- Alto de Ramos.

13. Lu-P-1819 Mundín por Gordon (mal estado xeral, con furado grande no quilómetro 3). 

Estradas de titularidade municipal:

1. Accesos a Aspai. Fochancas de grandes dimensións que requiren intervención urxente.

2. Cruz de Fornas - Veiga.

3. Vigo de Mariz (no lugar).

4. Andemil - A Lagoa (a pista está nestes momentos perdida).

5. Lu-P-1002 (Comezo) - Faro. En Fondoreses perdida.

6. Erosa – Adá. Intransitábel.

7. Argozon - Mundín. Camiño de servizo da vía rápida e núcleo de Argozón.

8. San Miguel do Monte – Quinzan - Moreiras. Estradas e núcleos.

9. Quinteliña – Santa Uxía (por Faluche, “estrada da Seat”).

10. Bermún de Arriba.

11. Accesos a Suriz (desde a vagoada ao pasar a cas Ferreiro até o regato non está en 

condicións de resistir outro inverno).

12. A torre de Arcos.

13. Accesos a Vilameá (Santa Cruz de Viana, fochanchas de grandes dimensións).

14. Pista Vilardamos-Burgás e Vilardamos-Santa Cruz (o estado do firme é calamitoso con 

múltiplas fochanchas).

15. Pista muíño do Solar até Sitiós (fochancas de grandes dimensións e estrada “fresada” que 

fai derrapar e deteriorar rodas e amortiguadores en varios pontos).

16. Garabelos-Limiñón (desde o cruce do San Lucas, LU-P-1002. O pior tramo é Garabelos-

Paderne-Muradelle).



17. Accesos a Barrio en San Paio de Muradelle.

18. Muradelle até CG2.1.

19. Rúa da Barxela.

20. A Devesa (San Pedro de Líncora).

21. Trasouteiro – Esmeriz.

22. Esmeriz – O Vilar.

23. Esmeriz – Requeixo.

24. Pincelo – A Sariña.

25. Airoá- Soilán (Pesqueiras).

26. Pista parcelaria Riopedroso a 1002 (tanto enlace que sae a Salgueiros como o que sae 

antes de Quintela).

27. Acceso ao cemiterio de Laxe.

A maiores, cónstanos que a sociedade civil recebe con indignación4 o uso macizo de glifosato por

parte do Ministerio de Fomento na N-540, chegándonos varias fotos que denunciaban o seu uso e

saltando tamén a nova á imprensa5. Este veleno, que tamén empregan ou teñen empregado outras

administracións por veces escudándose no aspecto monetario, debe ser erradicado aínda que siga

sendo, até 20226, legal dado o poder de mercado das empresas que o fabrican. As administracións

públicas  non poden continuar  sen ter  en conta  o elevado impacto  ambiental  sobre  a  fauna,  os

acuíferos e a saúde das persoas7. 

Desde a candidatura de unidade popular Por Chantada xa nos temos manifestado en contra destas

prácticas en anteriores ocasións, por exemplo, lémbrense as seguintes propostas debatidas en Pleno:

4 “O SLG e AGA presentan queixa no Ministerio de Transportes polo uso de glifosato para desherbar cunetas e 
beiravías” in Sindicato Labrego Galego, 30 de xuño de 2020. Dispoñíbel en 
http://www.sindicatolabrego.com/index.php?
s=3&i=1666&fbclid=IwAR0a_u9GPgFpWkVhIm3boXw6PcAV5P6wLExL3YhHM1T4kFknUekHOE9FqWA 
(última consulta 1/07/20).

5 “Unha lucense dá guerra ao glifosato” in El Progreso, 19 de xuño de 2020. Dispoñíbel en 
https://www.elprogreso.es/gl/articulo/lugo/lucense-da-guerra-glifosato/202006190912261444883.html (última 
consulta 1/07/20).

6 Conforme a Resolución do Parlamento Europeu, de 24 de outubro de 2017, sobre o proxecto de Regulamento de
Execución  da  Comisión  polo  que  se  renova  a  aprobación  da  substancia  activa  glifosato  con  arranxo  ao
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Consello relativo á comercialización de produtos
fitosanitarios  e  se  modifica  o  anexo  do  Regulamento  de  Execución  (UE)  n.º  540/2011.  Dispoñíbel  en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0395_PT.html (última consulta 1/07/20).

7 "El uso de herbicidas ahorra a la Diputación un millón de euros” in La Voz de Galicia,  18 de xuño de 2015.
Dispoñíbel  en https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2015/06/18/uso-herbicidas-ahorra-diputacion-millon-
euros/0003_201506O18C19910.htm (última consulta 1/07/20).

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2015/06/18/uso-herbicidas-ahorra-diputacion-millon-euros/0003_201506O18C19910.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2015/06/18/uso-herbicidas-ahorra-diputacion-millon-euros/0003_201506O18C19910.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0395_PT.html
https://www.elprogreso.es/gl/articulo/lugo/lucense-da-guerra-glifosato/202006190912261444883.html
http://www.sindicatolabrego.com/index.php?s=3&i=1666&fbclid=IwAR0a_u9GPgFpWkVhIm3boXw6PcAV5P6wLExL3YhHM1T4kFknUekHOE9FqWA
http://www.sindicatolabrego.com/index.php?s=3&i=1666&fbclid=IwAR0a_u9GPgFpWkVhIm3boXw6PcAV5P6wLExL3YhHM1T4kFknUekHOE9FqWA


• Moción de Por Chantada para prohibir o emprego de herbicidas para usos non agrarios no

concello de Chantada8. 

• Moción de Por Chantada-CUP sobre o uso de produtos fitosanitarios9.

• Moción de Por Chantada-CUP para a probación dun protocolo de actuación do Concello 

de Chantada perante a aplicación de fitosanitarios no seu termo municipal10, que incluía un 

Protocolo de actuación do Concello de Chantada perante a aplicación de fitosanitarios no 

seu termo municipal.

• Moción para impulsar un estudo sobre a incidencia do cancro no Concello de Chantada e a

adopción de medidas preventivas fronte este doenza11. 

Por todo o exposto anteriormente, o  grupo municipal Por Chantada-CUP propón ao Pleno da

Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

O Pleno do Concello de Chantada impele ao Goberno Local a:

1.- Dirixirse á Deputación provincial de Lugo para que se arranxen coa

maior celeridade posíbel as estradas sinaladas a continuación:

• Lu-P-1807 Chantada-Cartelos (mal estado xeral cunha fochanca de dimensións intolerábeis

na Congostra Fonda, nos accesos a Eiriz).

• Lu-202 Limiñon-Penasillas (mal estado xeral).

8 Moción de Por Chantada para prohibir o emprego de herbicidas para usos non agrarios no concello de Chantada. 
Dispoñíbel en https://porchantada.wordpress.com/2015/08/12/mocion-de-por-chantada-para-prohibir-o-emprego-
de-herbicidas-para-usos-non-agrarios-no-concello-de-chantada/  (última consulta 01/07/2020).

9 Moción de Por Chantada-CUP sobre o uso de produtos fitosanitarios. Dispoñíbel en: 
https://porchantada.wordpress.com/2016/07/04/mocion-de-por-chantada-cup-sobre-o-uso-de-produtos-
fitosanitarios/ (última consulta 01/07/2020).

10 Moción de Por Chantada-CUP para a probación dun protocolo de actuación do Concello de Chantada perante a 
aplicación de fitosanitarios no seu termo municipal. Dispoñíbel en 
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/04/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-aprobacic3b3n-dun-
protocolo-de-actuacic3b3n-do-concello-de-chantada-perante-a-aplicacic3b3n-de-fitosanitarios-no-seu-termo-
municipal.pdf (última consulta 01/07/2020).

11 Moción para impulsar un estudo sobre a incidencia do cancro no Concello de Chantada e a adopción de medidas 
preventivas fronte este doenza. Dispoñíbel en https://porchantada.wordpress.com/2017/04/24/mocion-para-
impulsar-un-estudo-sobre-a-incidencia-do-cancro-no-concello-de-chantada-e-a-adopcion-de-medidas-preventivas-
fronte-esta-doenza/ (última consulta 01/07/2020).

https://porchantada.wordpress.com/2017/04/24/mocion-para-impulsar-un-estudo-sobre-a-incidencia-do-cancro-no-concello-de-chantada-e-a-adopcion-de-medidas-preventivas-fronte-esta-doenza/
https://porchantada.wordpress.com/2017/04/24/mocion-para-impulsar-un-estudo-sobre-a-incidencia-do-cancro-no-concello-de-chantada-e-a-adopcion-de-medidas-preventivas-fronte-esta-doenza/
https://porchantada.wordpress.com/2017/04/24/mocion-para-impulsar-un-estudo-sobre-a-incidencia-do-cancro-no-concello-de-chantada-e-a-adopcion-de-medidas-preventivas-fronte-esta-doenza/
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/04/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-aprobacic3b3n-dun-protocolo-de-actuacic3b3n-do-concello-de-chantada-perante-a-aplicacic3b3n-de-fitosanitarios-no-seu-termo-municipal.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/04/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-aprobacic3b3n-dun-protocolo-de-actuacic3b3n-do-concello-de-chantada-perante-a-aplicacic3b3n-de-fitosanitarios-no-seu-termo-municipal.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/04/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-aprobacic3b3n-dun-protocolo-de-actuacic3b3n-do-concello-de-chantada-perante-a-aplicacic3b3n-de-fitosanitarios-no-seu-termo-municipal.pdf
https://porchantada.wordpress.com/2016/07/04/mocion-de-por-chantada-cup-sobre-o-uso-de-produtos-fitosanitarios/
https://porchantada.wordpress.com/2016/07/04/mocion-de-por-chantada-cup-sobre-o-uso-de-produtos-fitosanitarios/
https://porchantada.wordpress.com/2015/08/12/mocion-de-por-chantada-para-prohibir-o-emprego-de-herbicidas-para-usos-non-agrarios-no-concello-de-chantada/
https://porchantada.wordpress.com/2015/08/12/mocion-de-por-chantada-para-prohibir-o-emprego-de-herbicidas-para-usos-non-agrarios-no-concello-de-chantada/


• Lu-P-1002 San Amaro-Esmoriz:  San Lucas - Quintela, Comezo - Esmoriz e Requeixo -

Furco (mal estado xeral).

• Lu-P-1801 Chantada- Nogueira (sen arranxar desde Santiago da Riba).

• Lu-P-1803 Camporramiro- A Lagoa (mal desde o regato Santa Lucía).

• Lu-P-1806 Garabelos- Rabelas (mal estado xeral).

• Lu-P-1809 Chantada-A Elfe (arranxada até Mariz, non así o resto).

• Lu-P- 1815 Comezo-Viana (mal estado xeral).

• Lu-P-1805 O Seixo-Esmoriz (mal estado xeral).

• Lu-P-1818 Andemil-N540 (mal estado xeral).

• Lu-P-1816 Viana-Outeiro.

• Lu-P-1817 Santa Uxía- Alto de Ramos.

• Lu-P-1819 Mundín por Gordon (mal estado xeral, con furado grande no quilómetro 3). 

2.- Impulsar un Pacto polas infraestruturas locais, cunha comisión de

seguimento específica, que se reunirá cuatrimestralmente, e que tería

as seguintes funcións:

• Estudar  a  relación  de  pistas  ordenadas  polo  seu  estado  de

conservación: clasificándoas en A (estado óptimo), B (bo estado),

C (deficiencias leves), D (deficiencias graves), E (deficiencias moi

graves e/ou perigo para a circulación). Dito informe elaboraríao

o técnico municipal correspondente.

• Aprobar un protocolo de actuación municipal  nas estradas con

coberta vexetal (ECV) e no manexo, limpeza e rozado das gabias.

• Seguimento  das  actuacións  municipais  no  eido  das

infraestruturas  e  elaboración  dunha  memoria  anual  con

propostas  concretas  de  actuación  e  análise  das  deficiencias

detectadas.

3.-  Contemplar  no  vindeiro  orzamento  aplicacións  orzamentares

suficientes  para  o  arranxo  das  estradas  de  titularidade  municipal

sinaladas de seguido:



• Accesos a Aspai. Fochancas de grandes dimensións que requiren intervención urxente.

• Cruz de Fornas – Veiga.

• Vigo de Mariz (no lugar).

• Andemil - A Lagoa (a pista está nestes momentos perdida).

• Lu-P-1002 (Comezo) - Faro. En Fondoreses perdida.

• Erosa – Adá. Intransitábel.

• Argozon - Mundín. Camiño de servizo da vía rápida e núcleo de Argozón.

• San Miguel do Monte – Quinzan - Moreiras. Estradas e núcleos.

• Quinteliña – Santa Uxía (por Faluche, “estrada da Seat”).

• Bermún de Arriba.

• Accesos a Suriz.

• A torre de Arcos.

• Accesos a Vilameá (Santa Cruz de Viana, fochanchas de grandes dimensións).

• Pista Vilardamos-Burgás e Vilardamos-Santa Cruz (o estado do firme é calamitoso con

múltiplas fochanchas).

• Pista muíño do Solar até Sitiós.

• Garabelos-Limiñón (desde o cruce do San Lucas, LU-P-1002. O pior tramo é Garabelos-

Paderne-Muradelle).

• Accesos a Barrio en San Paio de Muradelle.

• Muradelle até CG2.1.

• Rúa da Barxela.

• Trasouteiro – Esmeriz.

• Esmeriz – O Vilar.

• Esmeriz – Requeixo.

• Pincelo – A Sariña.

• Airoá- Soilán (Pesqueiras).

• Pista parcelaria Riopedroso a 1002.

• Acceso ao cemiterio de Laxe.

4.- O Pleno municipal de Chantada diríxese ao Ministerio de Fomento

para  que  deixe  de  usar  glifosato  e  opte  polo  rozado  mecánico  das

beiravías da N-540, así como no conxunto da súa rede de estradas.



Chantada a 15 de xullo de 2020.

Asdo.: Antom Fente Parada.


