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Á atención do alcalde do Concello de Chantada.

Moción de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular

para paliar os danos producidos pola saraiba no Concello de

Chantada así como outras medidas a prol da viticultura. 

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 de Por Chantada – Candidatura de

Unidade Popular para paliar os danos producidos pola saraiba no Concello de Chantada así

como outras medidas a prol da viticultura.

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:
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O pasado  15 e 16 de xuño de 2021 produciuse un fenómeno climático extremo, en forma de

saraiba,  que arrasou boa parte  das  parrroquias  ribeirás.  Por  iso,  ese mesmo día rexistramos no

Concello e na Consellaría de Medio Rural escrito con propostas que non tiveron contestación.

O  7  de  xullo  apresentouse  no  rexistro  municipal  un  “Escrito  das  viciñas  e  viciños

proprietarios de parcelas agrícolas das parroquias de Pesqueiras, Sabadelle, San Pedro de Líncora e

San Fiz de Asma atinxidos polas treboadas de saraiba dos días 15 e 16 de xuño de 2021. Solicitude

de axudas directas á Consellaría de Medio Rural para paliar os danos”. 

As  presións  telefónicas  do  colectivo  trouxeron  consigo  que  se  convocara  un  pleno

extraordinario  urxente  o  14/07/2021  ás  14:47,  mias  sen  xustificar  a  súa  urxencia,  conforme o

disposto no artigo 79 ROF e sen proposta algunha na parte resolutiva, lendo in situ o alcalde algo

cociñado desde a Consellaría de Medio Rural que afirmou ter preparado “pola mañá” e que nen se

nos entregou en papel aos afectados nen aos restantes grupos nun dos episodios máis bochornosos

dos que temos memoria e que aínda así apoiamos porque como Corporación, a pesar deste alcalde

catastrófico,  deberiamos  ser  capaces  de  mostrar  UNANIMIDADE  nun  momento  tan  difícil  e

complicado para moitas persoas e para todo un sector, deixando de lado as siglas e póndonos ao

servizo da viciñanza.

Fronte as palabras sen acordos reais nen axudas directas Por Chantada rexistrou o proprio 14

de  xullo  un  documento  que  tiña  dúas  partes:  unha  proposta  de  declaración  institucional  que

puidemos ler na sesión e unha batería de propostas que non se nos permitiu nen ler,  mais que

fixemos chegar aos adegueiros e viticultores e que agora reconvertemos con lixeiras modificacións

nesta moción para agardar que o grupo de goberno recapacite polo ben de Chantada. Desaparecen,

por exemplo, na declaración institucional aspectos como as referencias á inclusión do seguro na

cota de inscrición do Consellor Regulador e o exemplo do Douro por ter sido sinalado polo grupo

PP como pouco acaído.

Se a len se os lentes e as hipotecas das siglas verán que son medidas xustas e necesarias para

a  viticultura  local  e  que  corresponde  co  DEBER  E  OBRIGA dos  representantes  públicos  de

observar o ben común e loitar por mellorar as condicións de vida da viciñanza.

Por todo o exposto anteriormente e agardando acadar a UNANIMIDADE, o grupo municipal Por

Chantada-CUP propón ao Pleno da Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:
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I.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE CHANTADA EN RELACIÓN

COA SARAIBA DOS DÍAS 15 E 16 DE XUÑO DE 2021.

A Corporación municipal manifesta, antes de máis, a súa solidariedade con todas as persoas

afectadas pola saraiba nos días 15 e 16 de xuño de 2021, que afectaron, en maior ou menor

medida, a 300 hectáreas, sendo 110 das mesmas gravemente atinxidas, nomeadamente nas

parroquias chantadesas de San Fiz de Asma, San Pedro de Líncora, Sabadelle e Pesqueiras.

O tecido produtivo por volta da uva e dos viños representa aproximadamente máis de 88

millóns de euros nas provincias de Ourense e Lugo e ten tamén moita importancia para a

subzona de Chantada, dentro da D.O. Ribeira Sacra. Amais, na Ribeira Sacra a viticultura é

en grande medida a responsábel de xestionar e manter vivo o territorio, cuxa singularidade

promoven en diferentes foros internacionais as administracións públicas. 

Porén,  fronte  ao  índice  de  avellentamento  e  a  falta  de  relevo  xeracional  urxe  adoptar

medidas  eficaces  para  asentar  mocidade  no  territorio  e  para  dar  resposta  a  episodios

climáticos extremos, coma o que nos ocupa,  pois poden acelerar o abandono do viñedo

histórico. Temos viticultores heroicos, mais non podemos pedirlles que sexan suicidas.

A saraiba dos días 15 e 16 de xuño sumouse a un 2021 especialmente difícil para as persoas

viticultoras.  En  primeiro  lugar,  a  colleita  do  ano  anterior  foi  escasa  polas  condicións

climáticas  e,  en  segundo  lugar,  a  crise  derivada  da  pandemía  da  COVID-19  atinxiu  a

hostelaría de cheo e impediu a celebración de eventos para dar saída ao produto das adegas,

por exemplo as feiras do viño e outras mostras.

Entre as fatídicas datas do 15 e do 16 de xuño de 2021 moitas viñas das parroquias ribeirás

víronse privadas de colleita para este ano e o que vén: 110 hectáreas divididas en máis de

900  parcelas  con  erros  cadastrais  frecuentes  e  pendentes  de  solventar  desde  a

administración, que exemplifican tamén porque a “solución” dos seguros é para a Ribeira

Sacra o bálsamo de Fierabrás: algo inservíbel e que nen se axusta á realidade da viticultura

heroica,  nen cobre gastos de produción, nen moito menos se axusta á  estrutura da terra

galega. Se en 2018 só 2% dos viticultores da Ribeira Sacra contaban cun seguro está claro
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que a Consellaría de Medio Rural debe intervir para paliar unha falla estrutural do mercado,

se atendemos a lei da oferta e da demanda, aplacando o poder de mercado das aseguradoras.

Asemade, a acumulación de auga arroiou as ladeiras do Miño levando por diante muras e

xerando erosión e importantes danos nas propias viñas e xa non só nas cepas. Así as cousas,

estase gastando en podas en verde, cicatrizantes e outros tratamentos para a vide, para alén

de contar con canteiros e especialistas para erguer as muras e outros desperfeitos materiais.

Os pagos non poden esperar, as perdas ascenden a millóns de euros (tamén en horta, sidra e

producións para autoconsumo) e súmanse en ocasións a créditos ou investimentos recentes

que  colocan  a  moitas  adegas  e  viticultores  de  produción  modesta  ao  borde  do  feche

definitivo se a administración non actúa dilixentemente. 

Entendemos que a magnitude e profundidade da catástrofe requiren que a Xunta saque

unha liña de axudas específica coa máxime celeridade, máxime cando o mantemento da

paisaxe ao que contribúen os viticultores e non só un valor económico per se mais tamén

parte  do  noso  patrimonio  e  dos  valores  que  a  declaración  BIC da  Ribeira  Sacra  quere

promover, así como a candidatura da Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra ou propio

POMF da parroquia de San Fiz, en trámite. Fronte á retórica e os papeis cómpren agora

feitos.

De por  parte,  a  Corporación de Chantada  lembra  o  informe Icomos  base  do  ditame da

UNESCO : non hai territorio vivo sen persoas e as parroquias ribeirás de todo o ámbito da

Ribeira Sacra perderon, como mínimo, 40% da súa poboación entre 2000 e 2020.

Por último, Chantada e a súa Corporación demandan só o que é de xustiza para as súas

xentes, nen máis nen menos que o que xa se aplicou noutras latitudes, por exemplo en

Sober no ano 2016 polas severas xiadas. Por iso,  esta Corporación traslada á Xunta da

Galiza as nosas máis que xustas demandas: a aprobación inmediata dunha orde con

axudas directas por parte da Consellaría de Medio Rural. 

Confiando na boa vontade e na pronta resposta da Administración que mellor representa o

autogoberno das galegas e dos galegos receban un cordial saúdo.

En Chantada, corazón da Galiza, 29 de xullo de 2021.
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II.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓN AO PLENO DA CORPORACIÓN DE CHANTADA:

1.- O Pleno da Corporación do Concello de Chantada demanda da Xunta da Galiza:

1.1.- Que se publique coa máxima celeridade no DOG unha liña de axudas directa,

específica e suficientemente dotada orzamentariamente, cuxo articulado permita que

calquera persoa proprietaria e afectada pola saraiba dos días 15 e 16 de xuño poda

acollerse ás mesmas.

1.2.- Que se habilite neste 2021 axudas específicas para mellorar a infraestrutura nos

viñedos e o valado perimetral das plantacións para atallar as crecentes incursións do

xabaril e do corzo nos viñedos e que se lle dea prioridade ás subzonas atinxidas por

catástrofes naturais, como a de Chantada.

1.3.-  Que  a  Consellaría  de  Medio  Rural,  de  acordo  cos  consellos  reguladores  das

denominacións  de  orixe,  estabeleza  un marco  de  xestión  colectiva  de  seguros  para

garantir que estes sexan efectivos e se adapten ás necesidades das persoas viticultoras e

á realidade do noso territorio.

1.4.-  Que a Consellaría de Medio  Rural  fomente a contratación de seguros para a

mocidade e os novos vitucultores, con incorporación na actividade agraria nos dous

anos anteriores, cun incentivo de subvención na prima base.

1.5.-  Que  se  lle  dea  publicidade  aos  seguros  agrarios  dende  as  Oficinas  Agrarias

Comarcais e reforzar o asesoramento público.

1.6.- Que se traballe desde a Xunta no PDR, segundo piar da PAC, para estabelecer

unhas  agroambientais  pagadas  a  tanto  alzado  e  non  por  hectárea,  que  permite

excepcionalmente a UE, que poidan beneficiar, entre outras, as pequenas exploracións

de viñedo e horta da Ribeira Sacra.
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1.7.-  Que  se  traballe  desde  a  Xunta  co  Ministerio  en  ecoesquemas  específicos  e

adaptados á realidade galega, contemplando tamén a realidade das zonas de viticultura

heroica como a Ribeira Sacra.

1.8.- Oporse rotundamente desde a Xunta a converxencia estatal para o cobro da PAC

no pago por hectárea, pois situaría no mesmo plano ao terratenente de Castela ou da

Rioxa co pequeno viticultor da Ribeira Sacra.

2.- O Pleno da Corporación do Concello de Chantada demanda do Goberno municipal:

2.1.- Iniciar coa máxima présa os trámites para documentar a solicitude de zona de 

desastre natural, a fin de que se aproben medidas de compensación económica 

asociadas a esta figura.

2.2.- Trasladar con carácter inmediato as demandas do presente documento á Xunta da

Galiza, demandando o seu cumprimento, e ao Consello Regulador da Ribeira Sacra 

para o seu coñecemento.

2.3.- Manter as persoas signatarias da petición do Pleno extraordinario urxente e aos 

grupos municipais  da Corporación ao tanto de todas as xestións que se desenvolvan. 

Chantada, na data da sinatura dixital.

GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR
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