O AECT elevará á Comisión
Europea
a
situación
de
desamparo
das
persoas
traballadoras
transfronteirizas do Miño
polo peche da fronteira
Segundo explica o vicedirector do AECT Rio Miño, unha das
decisións da reunión dos 26 alcaldes e alcaldesas foi elevar á
Comisión Europea a situación de desamparo das persoas
traballadoras transfronteirizas e das empresas, xa que a do
Miño é a fronteira máis dinámica de toda Europa e un peche
como o existente “non se dá noutros territorios”. “Imos
remitir un comunicado e pedir auxilio para que interceda ante
os estados”, enfatizou.

Xestionarase unha nova reunión urxente co goberno
portugués por unha “fronteira aberta xa na súa
totalidade e con horario pleno”

“Fronteira aberta xa na súa totalidade e con horario pleno” é
a reivindicación na que as alcaldesas e alcaldes do territorio
miñoto insistiron hoxe convocados polo AECT Rio Miño e pola
que decidiron endurecer as súas accións: continuarán dando

pasos pola vía institucional ante a Unión Europea e o ministro
de Administración Interna de Portugal, pero tamén organizarán
novas accións simbólicas de movilización social para chamar a
atención dun territorio que se sinte afogado e tamén
“ninguneado” polos gobernos de Madrid e Lisboa.

Tamén se manterán novos contactos co ministro de
Administración Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, a quen se
lle instará a revocar a situación actual nunha reunión
convocada de urxencia, xa que ata o de agora o país veciño foi
o que amosou as maiores reticencias á apertura de novos pasos
autorizados na ‘raia’.

Nos vindeiros días haberá máis accións simbólicas
de protesta “intentando conter o ánimo exaltado”
de empresas e persoal

Esas medidas institucionais terán acompañamento tamén en novas
accións simbólicas de protesta e mobilización social. “Os
ánimos das empresas, transportistas e persoas traballadoras
transfronteirizas están moi exaltados, e dende o AECT
estaremos mediando ante medidas máis drásticas e contendo o
malestar, pero amosaremos con claridade que a este territorio
do Miño non se lle pode ningunear porque iso só produce máis
cabreo e indignación entre a cidadanía ”, subliñou o
nacionalista.

“Hai máis de 6.000 traballadores afectados que
teñen un custe en tempo e diñeiro para acceder aos
seus postos“

O AECT reclamará compensacións económicas para as persoas
traballadoras transfronteirizas que están afectadas polo
peche. “Non só hai custes de combustible, senón tamén de
tempo. Hai persoas que saen unha hora antes para ir ao seu
traballo e, ao estar dúas horas no paso da fronteira, chegan
tarde e deben recuperar esas horas perdidas quedando ao
rematar a xornada nos seus postos… Iso ten un custe non só
económico senón tamén anímico. E xa que non se pode compensar
polos problemas psicolóxicos, alomenos polos económicos”,
insistiu.

O vicedirector subliñou que hai unha profunda indignación e
incomprensión nos alcaldes e alcaldesas do territorio miñoto
“ante esta decisión dos estados que non escoitan ao territorio
e non escoitan a problemática que existe na fronteira máis
dinámica e máis poboada e máis relacións sociais entre España
e Portugal e unha das máis dinámicas de Europa. Non entenden
esta realidade e non fixeron caso ás nosas reivindicacións de
abrir os pasos cos controis sanitarios necesarios. Hai máis de
6.000 traballadores afectados que teñen un custe en tempo e
diñeiro para acceder aos seus postos”, insistiu.

Finalmente, Benítez fixo fincapé no ofrecemento de
colaboración dos concellos dunha e outra ribeira para a
loxística da reapertura dos pasos. Reclamou tamén unha maior
coordinación entre os estados e entre estes e os municipios
afectados, criticando que moitos alcaldes e alcaldesas se

enteraron das últimas modificacións dos pasos pola publicación
do boletín portugués en lugar de por unha comunicación oficial
directa.

“Fronteira aberta xa na súa totalidade e con
horario pleno”.

“Queremos a apertura de todos os pasos 24 horas cos controis
sanitarios necesarios e só para as persoas que están
autorizadas, traballadoras, transportistas… Non queremos que
pase ninguén máis das persoas que deben”, insistiu.

Audio – O AECT elevará á Comisión Europea a situación de
desamparo das persoas traballadoras transfronteirizas do Miño
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Outras novas relacionadas:

O AECT Miño considera “insuficientes” as medidas de
apertura da fronteira con Portugal e incrementará as
protestas
Os concellos miñotos, coa máxima expectativa ante a
posibilidade de apertura de máis pasos na fronteira con
Portugal
“Abran a fronteira, poñan controis en todos os pasos e
deixen pasar ás persoas traballadoras”
Os concellos da Raia instan a Madrid e Lisboa e á Xunta
á “reapertura urxente”de todos os pasos da fronteira
para persoas traballadoras nun comunicado oficial

O
AECT
Miño
considera
“insuficientes” as medidas de
apertura da fronteira con
Portugal e incrementará as
protestas
Os 26 municipios pontevedreses e portugueses do Agrupamento
Europeo de Cooperación Territorial AECT Río Miño veñen de
convocar para este luns unha nova reunión con carácter urxente
para analizar o que clasifican de “total e persistente
descoñecemento” dos gobernos centrais de Madrid e Lisboa sobre

a realidade do territorio miñoto, o de maior circulación de
toda a fronteira ibérica. A intención do encontro, segundo
apunta o vicedirector Uxío Benítez, é avanzar con novas
accións de protesta en prol da defensa dos intereses das
traballadoras e dos traballadores transfronteirizos e de
transportes de mercadorías, así como das moitas empresas
afectadas “polo calvario diario de afunilamento no paso de
Tui-Valença”.

Este encontro entre os alcaldes e alcaldesas do AECT Río Miño
xorde tras publicación do despacho polo Ministerio da
Administración Interna do Goberno de Portugal que mantén a
Ponte Internacional de Tui–Valença como o único punto de paso
autorizado durante 24 horas, coa novidade da apertura parcial
da ponte Arbo–Melgaço, tres horas no período da mañá e tres
horas no período da tarde, ampliando ese mesmo horario parcial
en

Salvaterra–Monção.

As e os mandatarios de ambas as marxes do río Miño asumen de
maneira unánime as dificultades froito da pandemia Covid-19 e
a necesidade dunha actuación eficaz para o seu combate. Sen
embargo, subliñan que a apertura da fronteira, de todos os
pasos “en nada contradí o obxectivo de salvaguardar a saúde
pública”.

“Este cambio nos pasos autorizados polo despacho é ‘lanzar
area aos ollos’ dos alcaldes e alcaldesas e das súas
poboacións, pois non satisfai en absoluto as pretensións
anteriormente expostas, alén de manter o
calvário de
afunilamento de tránsito en
Valença-Tui e de reiterar a
indisponibilidade do Goberno de soportar os custos demáis
puntos de paso autorizados controlados, querendotraspor para
os traballadores grande parte desa carga”, subliña Benítez,
que engade que só se pretende facilitar o tránsito ás persoas

autorizadas.

O vicedirector da AECT anuncia unha reunión
urxente dos concellos miñotos para o vindeiro luns
na que se decidirán novas medidas de presión

Benítez destacou que non hai razón obxectivas para non abrir
todos os pasos “senón só razóns cicateiras que toman gobernos
dende a lonxanía e sen coñecemento”, polo que pediu un
“esforzo superior” a Madrid e a Lisboa tanto en comprensión da
realidade da fronteira miñota como á hora de dotar de medios
os controis dos puntos de pasaxe autorizada.

Neste sentido, lembrou que a ponte de Tomiño–Vila Nova de
Cerveira -que polo de agora permanecerá pechada tralos últimos
cambios- é a 5ª con máis movemento de vehículos das 64 de toda
a raia entre España e Portugal. Citou que nas inmediacións
deste viaduto sitúase o parque empresarial de Cerveira, con
4.300 persoas traballadoras das que máis dun milleiro son
galegas. “Hai unha relación comercial umbilical entre unha e
outra beira. Tui-Valença está a 16 quilómetros e A Guarda a 27
quilómetros. O paso a través da ponte da Amizade recurtaría as
distancias acumuladas que todo o persoal laboral ten que
percorrer de maneira obrigada”, subliñou.

Non abrir todos os pasos é un castigo para exercer
a súa actividade laboral aos milleiros de
traballadores e traballadoras.

“Non abrir todos os pasos é un castigo para exercer a súa
actividade laboral aos milleiros de traballadores e
traballadoras que son considerados esenciais para a dinámica
económica de ambos países”, insistiu o nacionalista, que
destacou que a situación está a crear unha “enorme
preocupación e inquietude tanto nos alcaldes, alcaldesas e
presidentes de cámara como nos empresarios da zona e no
transporte de mercadorías”.

Apuntou que tras coñecerse a decisión do Ministerio da
Administración Interna de Portugal, os municipios da fronteira
xa recibiron un importante número de emails de traballadoras e
traballadores transfronteirizos e de empresarios de grandes
empresas “para compartir o relatorio da súa situación,
desgastado e
aflitivo a nivel persoal, económico e
profesional por ter que percorrer decenas de quilómetros de
rodeos”.

“Unha vez máis, as poboacións da raia miñota están a ser
tratadas como o ‘parente pobre’ polos Gobernos de Portugal e
España”, finalizou Benítez.
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Os concellos do AECT Miño
reúnense
para
decidir
actuacións sobre o peche da
fronteira con Portugal
Os concellos pontevedreses e portugueses da fronteira do Miño
reuniranse a última hora de hoxe para decidir actuacións e
medidas a tomar sobre o peche da fronteira con Portugal. Así o
confirmou o vicedirector do AECT Rio Miño Uxío Benítez, quen
adiantou o grande malestar de todos os municipios, que esixen
a apertura de todos os pasos da raia para evitar situacións
como as que esta mañá se repetiron na ponte internacional de
Tui, con colas de máis de dous quilómetros de lonxitude,
revivindo a problemática do anterior confinamento para as
traballadoras e traballadores transfronteirizos.

A reunión cos concellos de ambas beiras do Miño convocouse
despois do encontro mantido na mañá de hoxe entre Benítez e

outros membros do AECT e o delegado do Goberno en Galicia,
Javier Losada. Segundo confirmou o deputado nacionalista, o
delegado manifestou a súa comprensión co malestar dos
concellos da raia’ e comprometeuse a elevar ao Ministerio de
Exteriores a petición de abrir todos os pasos na provincia,
así como a poñer a disposición todos os medios e persoal das
forzas do orde estatais para habilitar máis controis onde
foran necesarios.

“Parece ser que non é un problema de medios. O que trasladou o
delegado é que o peche dos pasos é unha decisión do goberno
portugués que hai que solucionar pola vía diplomática”,
indicou Benítez. Subliñou que o AECT “tocará en todas as
portas” precisas pola vía administrativa ata que se abran os
pasos, pero non descartou outras medidas de presión, xa que
–insistiu o nacionalista- hai un claro agravio para as persoas
traballadoras transfronteirizas, que teñen que dar rodeos
quilométricos para acudir aos seus postos de traballo polos
funís dos pasos de Tui e Salvaterra.

O vicedirector Uxío Benítez trasladou hoxe o
malestar ao delegado do Goberno, quen se
comprometeu a levar ao Ministerio de Exteriores as
actuacións sobre o peche da fronteira con Portugal
e a petición de abrir todos os pasos da provincia

Benítez puxo de manifesto que segundo os datos da Delegación

do Goberno, entre as oito da mañá e o mediodía, o control de
fronteira para acceder a Pontevedra en Tui dende Portugal
unicamente prohibiu o paso a unha decena de vehículos nos que
as persoas viaxeiras non cumprían os requirimentos autorizados
(ser persoa traballadora ou ter familia de primeiro grao ou
dependentes a cargo, entre outras situacións). Sen embargo, o
control portugués da GNR realizou unha revisión exhaustiva de
toda a documentación presentada polas persoas que pretendían
cruzar a fronteira, creando un tapón de grandes dimensións
similar aos que diariamente se repetían no anterior peche por
non admitir algúns dos xustificantes.

O vicedirector do Agrupamento Europeo de Cooperación
Territorial ‘AECT Río Miño’ lembrou que “chove sobre mollado”,
posto que os gobernos español e portugués saben que a
fronteira entre Pontevedra e Portugal, aínda que supón o 5% da
lonxitude da raia, asume o 50% do tránsito de vehículo, polo
que a súa realidade non é equiparable ás de Castela-León,
Andalucía ou Extremadura, comunidades ás que concederon o
mesmo número de pasos que a toda Galicia.

Instou, novamente, a poñer en marcha a tarxeta cidadá
transfronteiriza para identificar de maneira máis áxil a todas
as persoas que desenvolvan a súa vida laboral obigadas a
cruzar a fronteira.

O AECT Río Miño advirte de
que o peche de fronteiras de
Portugal non debe repetir o
erro
de
dificultar
a
circulación
de
persoas
traballadoras na Raia
O Agrupamento Europeo de Cooperación Transfronteiriza AECT Río
Miño advertiu hoxe, logo de que Portugal anunciase o seu peche
de fronteiras con España, que non debe repetir o erro de
limitar e dificultar o paso pola raia das persoas
traballadoras como aconteceu tralo confinamento de marzo. Así
o manifestou o vicedirector da entidade e deputado de
Cooperación Transfronteiriza da Deputación, Uxío Benítez, quen
instou a manter abertos todos os pasos nas estradas,
principalmente os das Eurocidades, coas medidas de control que
sexan necesarias para facilitar a circulación das persoas que
viven ou traballan a ambas marxes do río.

O vicedirector do agrupamento e deputado de
Cooperación Transfronteiriza Uxío Benítez insta a
manter todos os pasos de estradas abertos coas
medidas de control necesarias

Benítez recoñeceu que a decisión adoptada polo goberno do
peche de fronteiras de Portugal pon en alerta aos concellos do
territorio transfronteirizo, que dende o 17 de marzo e ata o
mes de xuño viron limitado o tránsito a un único paso, TuiValença, creando importantes problemáticas para as persoas
traballadoras transfronteirizas. Indicou, de feito, que este
novo paso supón un chanzo máis na improvisación das medidas
adoptadas contra a COVID-19 mais subliñou que “agardamos que
aprenderan algo da situación creada na fronteira a outra vez”,
lembrando que alcaldes e alcaldesas chegaran a manifestarse en
varias ocasións.

Critica que a Xunta non tivera posto en marcha o
carné transfronteirizo, xa que serviría para
vixiar máis eficazmente o tránsito de persoas

Benítez tamén sinalou que a estas alturas da pandemia xa
debería estar operativa a tarxeta de ‘cidadanía
transfronteiriza’ para cando volvera haber unha situación coma

esta. Lembrou que esa proposta do AECT fora levada ante o
último Cumio Ibérico entre España e Portugal e tamén ante o
Parlamento Galego, que a aprobou por unanimidade. “Ata o de
agora a Xunta non fixo nada, e nestes momentos ese carné
transfronteirizo serviría para vixiar máis eficazmente o
tránsito de persoas na raia”, destacou Benítez, polo que se
reduciría o impacto do peche de fronteiras de Portugal.

O deputado lembrou unha vez máis que a fronteira de Pontevedra
e Portugal é a máis dinámica social e economicamente de toda a
península, xa que con 70 quilómetros dos 1.200 de toda a
‘raia’ entre España e Portugal, un 5%, asume o pasodo 50% dos
vehículos.

