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Á atención do alcalde do Concello de Chantada.

Moción  de  Por  Chantada  –  Candidatura  de  Unidade  Popular

para declaración de loito oficial nos accidentes laborais mortais,

nomeadamente no agro.

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 declaración de loito oficial nos accidentes laborais mortais, nomeada-

mente no agro.
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A tal efeito, apresentamos para a súa discusión, co alvo de suscitar a UNANIMIDADE da CORPO-

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

Xa hai meses que o movemento cidadán Interior Galego Vivo (IGV) demandou a declaración de

loito nos concellos con morte en accidente laboral, sen que a Xunta dese mostras de sensibilida-

de. No entanto, asistimos a unha problemática que exixe tomar conciencia e social e pór medidas

por riba da mesa.

Só este ano lamentamos numerosas vítimas mortais en accidentes de tractor:

➢ O 26 de xaneiro na Pastoriza.

➢ O 26 de febreiro en Espiñarcao, unha aldea da parroquia de Romariz do concello de Abadín.

➢ O 7 de marzo de 2022 tivemos que lamentar unha vítima, en Laza, ao envorcar o seu trac-

tor.

➢ O 1 de maio en Ventosa, na Agolada.

➢ O 6 de maio no lugar de Pielas, na parroquia de Naraío en San Sadurniño.

➢ O 30 de maio en Larín, Láncara, certificouse o falecemento dunha viciña. 

➢ O 31 de maio sumouse unha nova vítima na parroquia de Vences do Concello de Monterrei.

➢ O 13 de xuño no lugar de Souto, na parroquia de Carnoedo, perdía a vida outro concidadán.

➢ O 27 de xuño en Cualedro.

➢ O 11 de xullo en Cerdido. 

➢ O 9 de agosto en Barcia, Covelo, e nese mesmo día caía dun remolque perdendo a vida en

San Amaro outra persoa.

➢ O 25 de agosto máis unha vítima na parroquia de Lorbé, en Oleiros.

➢ O 11 de setembro pasado aínda lamentabamos en Silleda máis unha vítima.

En consecuencia, no que levamos de anos cónstannos  13 pasamentos en accidentes de tractor.

Unha cifra que, tendo  en conta o que resta de ano e que aínda fican importantes tarefas agrícolas

por diante, pode superar os números do ano pasado. No 2021 a listaxe de vítimas volveu ser lon-

ga demais e os accidentes de tractor causaron máis mortes este ano que os de moto ou os atro-

pelos. Por citar só algúns casos:
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O 25 de novembro en Baños de Molgas. 

O 1 de novembro en Rabal, Oímbra.

O 31 de outubro en Poio. 

O 17 de outubro en Santa Comba.

O 7 de outubro no Barco.

O 25 de setembro na Gudiña.

O 16 de setembro en Forcarei.

O 10 de setembro en Castro de Rei.

O 15 de agosto en Vilarmaior.

O 14 de agosto en Carnota.

O 4 de agosto en Maceda.

O 3 de agosto en Tui e en Conturiz.

O 11 de xullo en Vila de Cruces.

O 2 de xuño en Arca, A Estrada.

O 30 de marzo en Pedrafita do Cebreiro.

O 24 de febreiro en Ribadeo.

O 20 de febreiro na Pedreira, Oza-Cesuras.

Apenas na provincia de Lugo rexistráronse 46 accidentes nos últimos 3 anos só nas estradas

públicas, xa que as estatísticas non rexistran os que se dan en fincas privadas ou en pistas rurais.

Trátase entón da ponta do icebergue e cada ano este tipo de sinistros ceifan a vida de entre quince

e vinte galegos e galegas.

A isto hai que sumar as ducias de persoas que morren producindo alimentos ou en accidentes la-

borais cada ano e, se ben, pontoalmente, nalgunhas catástrofes se declara loito oficial, como can-

do afunde un barco, seguimos sen ter a sensibilidade que a magnitude do problema precisa. No

entanto, a raíz do traballo de IGV xa se deron algúns movementos, pois o 31 de agosto o Concello

de Becerreá aprobou unha moción nos termos que agora propomos á Corporación de Chantada.
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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:

1.- Solicitar á Xunta da Galiza que cada accidente laboral con desenlace fatal e cada vítima no

noso agro sexa acompañada coa declaración de loito oficial como un primeiro paso para ra-

char a invisibilidade dos que finan producindo o esencial para a sociedade.

2.- A Corporación de Chantada comprométese a que cada accidente laboral con desenlace fa-

tal e cada vítima no noso agro sexa acompañada coa declaración de loito oficial corresponden-

te.

Chantada, na data da sinatura dixital.

GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR
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