
 
Grupo Municipal de San Cibrao das Viñas 

http://www.bng-galiza.org/sancibrao/ 

 

D. Miguel Anxo Álvarez Campos, concelleiro do BNG en San Cibrao das Viñas ao 

abeiro ó disposto da Lei de Administración Local de Galiza e demais disposicións 

concordantes comúns, presento ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte 

MOCIÓN;  “RELATIVA  Á POSTA EN MARCHA DUN TREN DE 

CERCANÍAS”  esperando que sexa incluida na orde do día do vindeiro pleno, para o 

seu debate e posterior aprobación se procede 

Exposición de motivos: 

Galiza é unha das comunidades que aínda carece de servizo de cercanias apesares de 

contar cunha poboación maior que outros territorios que contan con este servizo, como é 

o caso de Asturias ou Murcia. 

O transporte ferroviario, tanto nas modalidades de longo e medio percorrido, como de 

cercanias, é un transporte sustentable desde o punto de vista medioambiental, social e 

económico. Mellora as posibilidades de mobilidade dos cidadáns, ao tempo que reduce 

a alta dependencia do coche particular, diminuíndo á sua vez o consumo de 

combustibles derivados do petróleo e xa que logo a emisión de CO2. Asemade tamén 

contribúe a eliminar os “atascos de tráfico” nas entradas e no centro das cidades. 

A posta en funcionamento das novas liñas ferroviárias de altas prestacións        -AVE- 

ofrece a posibilidade de implantar unha rede ferroviaria de cercanías en varias áreas do 

territorio de Galiza, posto que moitos tramos da antiga liña quedarán en deshuso ou cun 

baixo perfil de utilización. 

O custo non sería alto, xa que se trataría de aproveitar as infraestruturas ferroviarias 

convencionais, xa existentes, adecuándoas para lograr um modelo de transporte de 

viaxeiros racional, competitivo e sustentable que contribúa, de forma decidida, a 

vertebrar o territorio, así como a mellorar as posibilidades de mobilidade dos cidadáns. 

A xuizo do BNG, a cidade de Ourense e a sua zona de influenza é unha desas áreas 

onde sería moi interesante estudar a posibilidade de por en marcha un servizo de 

cercanias. 

Coa posta en marcha deste servizo, uniríanse dúas importantes vilas da Província, 

Ribadavia e Carballiño, con Ourense, ademais de mellorar as posibilidades de 

desprazamento dentro da cidade, desde a estación intermodal da Ponte, ata o Complexo 

Hospitalario (CHOU), pasando polo Campus Universitario e a estación de San 

Francisco.  
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Por outra banda este servizo de cercanías, daría servizo aos traballadores e traballadoras 

do Parque Tecnolóxico, polígonos de San Cibrao e Pereiro, así como a futura estación 

de mercancías de Taboadela, ademais de aos veciños e veciñas do Concello de San 

Cibrao. 

Sen dúbida, a posta en marcha deste servizo, ademáis de mellorar as posibilidades de 

mobilidade dos cidadáns que viven ou traballan en zonas limítrofes coa cidade, de 

contribuir a loitar contra o cambio climático, de mellorar a circulación do tráfico, sería, 

a maiores, un importante incentivo para contribuir a fixar poboación nas comarcas do 

Ribeiro e Carballiño, así como nos concellos  limítrofes coa capital, que contan cuns 

servizos de conexión con Ourense moi deficientes. 

No BNG somos conscientes que para implantar un servizo destas características, é 

absolutamente necesaria a colaboración das distintas administracións: local, autonómica 

e estatal, así como a elaboración de estudos informativos previos que analicen tanto a 

viabilidade como as condicións nas que se debería prestar. Por outra banda, tamén 

sabemos que a posta en marcha deste tipo de iniciativas necesitan un período de 

maduración e tramitación administrativa, polo que a xuizo do BNG é o momento 

axeitado para iniciar a elaboración dos estudos pertinentes, co obxecto de reducir, ao 

máximo os prazos da sua entrada en funcionamento. 

En consecuencia o BNG do Concello de San Cibrao das Viñas solicita do Pleno da 

Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 

1. Instar ao Ministerio de Fomento a que inclúa, nos orzamentos do ano 2011, 

unha partida orzamentaria que permita elaborar, a maior brevidade 

posible, os estudos informativos pertinentes para a posta en marcha dun 

servizo de cercanías que una Ourense e a súa area de influenza coas 

Comarcas do Ribeiro e Carballiño. 

2. Instar á Xunta de Galiza para que lle dea continuidade e avance na 

creación dun ente xestor das cercanias en Galiza para a xestión dos 

distintos servizos, entre eles o de Ourense. 

 

San Cibrao das Viñas, 20 de maio de 2010 
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