O AECT Rio Minho pon en
marcha un proxecto piloto de
bicis transfronteirizas nas
eurocidades do Miño
O AECT Rio Minho presentou hoxe o proxecto piloto de bicis
transfronteirizas para que as Eurocidades do Miño dispoñan dun
servizo de préstamo de bicicletas eléctricas que permita á
cidadanía cruzar libremente a un lado e outro da fronteira.
Segundo explicou o deputado de Cooperación Transfronteiriza
Uxío Benítez, trátase dunha iniciativa de ‘bikesharing’
pioneira na fronteira ibérica para potenciar a mobilidade
suave, ou o que é o mesmo, o uso alternativo aos vehículos a
motor.

Segundo explicou Benítez, este sistema de xestión compartida
para bicicletas eléctricas centrarase nos seis núcleos urbanos
de elevada mobilidade que son as tres eurocidades do Miño, e
estará ligadoá rede transfronteiriza de rutas, sendas e
ecopistasdo río Miño transfronteirizo. Apuntou que a
iniciativa enmárcase dentro do Plan de Mobilidade Sustentable
Transfronteiriza (PMST), promovido pola Deputación de
Pontevedra no ámbito do proxecto ‘Estratexia de cooperación
intelixente
do
río
transfronteirizo
do
Miño’
Smart_Miño_cofinanciado polo Programa Interreg VA.

Trátase dunha iniciativa pioneira na fronteira

ibérica para fomentar a mobilidade e sustentable
que comezará a funcionar na primavera coa
intención de extendela a outros concellos

O deputado subliñou que o servizo de bicis transfronteirizas
ten un atractivo non soamente para a veciñanza galega e
portuguesa, se non para as miles de persoas visitantes que
percorren as vilas transfronteirizas e as sendas fluviais do
Miño, moi transitadas xa a día de hoxe por bicicletas, tal e
como se comprobou na propia presentación. Lembrou que, de
feito, ademais da mobilidade sustentable outro dos obxectivos
estratéxicos do AECT é a promoción do territorio do rio Minho
transfronteirizo e a súa marca Rio Minho para atraer máis
turismo.

Benítez aproveitou para facerunha reflexión sobre os Fondos de
Recuperación Económica da UE e destacou que o servizo que hoxe
presentou o AECT encaixa na Estratexia 2030. “Estamos a facer
as cousas cun horizonte e un obxectivo claro para desenvolver
este territorio. Somos maduros para acceder aos fondos dos que
se está a debater. Sabemos onde queremos ir e somos maiores de
idade para desenvolver un Investimento Territorial Integrado
no río Miño”, reivindicou.

No acto de presentación do piloto das bicis transfronteirizas

A presidenta da Deputación de Pontevedra, pola súa parte,
agradeceu ao AECT Río Miño e ao mundo local, ás alcaldesas,
alcaldes e presidentes das cámaras das vilas portuguesas que
participan na iniciativa, pola súa “creatividade” e por ser
capaces “de poñer en marcha proxectos moi novidosos que
responden ás demandas da Axenda 2030 e do novo mundo que temos
que construír”. Así, Carmela Silva subliñou que se trata dunha
iniciativa “que nos sitúa como referencia das economías máis
avanzadas e como modelo innovador ligado ásustentabilidade”.
Tamén destacou a presidenta a importancia deste programa
piloto de bicis transfronteirizas ligado á mobilidade
sostible “que sitúa a este territorio único, especial, con
grandes valores culturais, históricos e medio ambientais, no
centro dun grande proxecto que está a impulsar como se merece
a esta zona”.

A presidenta Carmela Silva e o deputado Uxío
Benítez aproveitaron a presentación para reclamar
Fondos Europeos de Recuperación Económica para o
territorio do Miño

Amais a presidenta provincial aproveitou a ocasión para esixir
“fondos europeos para o mundo local. Temos que ter a
capacidade de xestionar recursos para proxectos coma este que
se quedan no territorio e fan posible xerar economía”. Neste
eido, Carmela Silva reivindicou tamén que “os fondos europeos
non estarán en melloresmans que no mundo local, onde cada
proxectoxestionando é un éxito”.

No acto de presentación, ademais dos representantes da
Deputación estivo tamén o director do AECT Rio Minho e
presidente da Cámara de Cerveira Fernando Nogueira, as
alcaldesas de Tomiño e Salvaterra Sandra González e Marta
Valcárcel, o alcalde de Tui Enrique Cabaleiro, así como os
presidentes das cámaras de Valença e Monçao, xunto ao
representante da empresa concesionaria Nuno Oliveira.

Uso a través dunha APP

O deputado Uxío Benítez explicou que nun primeiro momento
haberá 42 bicis transfronteirizas repartidas en grupos de sete
para cada concello das Eurocidades. Poderanse utilizar a
través dunha APP virtual que permitirá o desbloqueo da
bicicleta previo rexistro e utilizar esta tanto para recados
da veciñanza como para circuítos de lecer. A vontade, indicou
o nacionalista, é que despois do proxecto piloto, que comezará
na primavera, se amplíe a iniciativa tanto en número de
vehículos como en concellos implicados. Tamén anunciou que se
solicitarán máis fondos europeos para vindeiras convocatorias
do Interreg.

Cada bicicleta terá un sistema de localización GPS, polo que
estará permanentemente localizada. As bases de recollida non
disporán de ancoraxes físicas físicas, senón que haberá
espazos (a decidir polos concellos) nos que estarán situadas
para a súa utilización, podendo despois deixalas noutros
espazos simplemente cancelando a sesión de uso na APP, co que
as bicicletas quedarían bloqueadas.

A empresa encargada do subministro e mantemento inicial é
Soltráfego, responsable do ‘bikesharing’ en Lisboa ou Porto.
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Estratexia de Desenvolvemento Transfronteirizo España-Portugal
que se realizará en Guarda (Portugal). O documento, que será
aprobado no XXXI Cumio Ibérico bilateral entre os gobernos
español e portugués e servirá de orientación para os novos
fondos de Cooperación Transfronteiriza, será fundamental para
a concreción de medidas de desenvolvemento do territorio do
Miño, polo que as expectativas, en palabras do responsable do
AECT e deputado Uxío Benítez, é que sexa “un verdadeiro punto
de inflexión” para mellorar a fronteira.

Benítez amosou a súa confianza en que “haxa un plan real e
efectivo para territorios transfronteirizos” e que, ao remate
do Cumio Ibérico, “comecen a crearse os mecanismos legais e
técnicos para a súa implementación”. Subliñou, de feito, que
os cumios non deben ser simples etapas expositivas de
problemas xerais en Portugal e España, senón puntos de
encontro para “a toma de decisións cunha intervención
perspicaz na realidade dos territorios, en particular os da
fronteira”.

O documento, que servirá de orientación para os
novos fondos europeos aos que optará o territorio
do Miño, aprobarase hoxe no XXXI Cumio Ibérico

Segundo destacou o deputado nacionalista na presentación da
Estratexia de Desenvolvemento Transfronteirizo, os gobernos de
Portugal e España teñen que mirar a realidade transfronteiriza
dun xeito integrado, próximo e verdadeiro, xa que a auténtica
dinámica entre os pobos veciños de Portugal e España “síntese
e vívese todos os días nos territorios fronteirizos, e non é
en Lisboa nin en Madrid”.

A AECT Rio Minho, lembrou o deputado, realizou a súa parte de
traballo que pasou pola identificación de bloqueos
burocráticos e necesidades diarias, procedendo á súa
recompilación nun Plan Estratéxico ben estruturado. “Agora
necesitamos decisións”, subliñou.

Neste sentido, Benítez lembrou que o AECT Rio Minho lanzou a
idea de poñer en funcionamento unha ‘Tarxeta Cidadá
Transfronteiriza’ que serviría de base para o desenvolvemento
dun programa piloto para simplificar a vida das persoas na
fronteira, en particular para as persoas traballadoras
transfronteirizas. Hai que lembrar que durante o estado de
alarma, dende o 17 de marzo, estas viron como se pechaban as
fronteiras e se dificultaba o paso dun a outro lado da ‘raia’
por un único paso, o de Tui, obrigando a dar rodeos de centos
de quilómetros.

Entre as reclamacións miñotas: o reforzo do
financiamento, a creación da tarxeta cidadá
transfronteiriza, unha ITI para xestionar fondos e
o Plan de Mobilidade Sustentable

Outro dos fitos do AECT é a aprobación dunha ITI (Intervención
Territorial Integrada) cunha dimensión transfronteiriza, que
permita coordinar os fondos de diferentes administracións no
territorio do Miño para desenvolver de maneira máis efectiva a
o Plan Estratéxico para a zona. Tamén lembrou
o Plan de
Mobilidade Sustentable da fronteira do Río Miño, enfocado a
flexibilizar as viaxes entre as eurocidades deste territorio,
unha acción piloto que posteriormente podería replicarse
noutros lugares.

“Estas son algunhas das accións que se poden e deben levar a
cabo, xa que teñen un impacto directo e positivo na vida
diaria das poboacións da raia. E logo, por suposto, non
debemos esquecer a necesidade de reforzar o financiamento
destas fronteiras onde, desde hai máis dunha década, os
gobernos de Portugal e España non realizan investimentos
estruturais”, destacou o deputado.

Lembrou que hai fondos europeos dedicados á cooperación
transfronteiriza que a miúdo non chegan aos beneficiarios
reais. “Estes concellos transfronteirizos que traballan xuntos
a diario deben ser tidos en conta e ser un exemplo a seguir
polos dous gobernos”, finalizou.

Alcaldes e alcaldesas galegos
e presidentes das cámaras
portuguesas
do
Miño
participan na elaboración do
Plan
de
Mobilidade
Sustentable
do
Río
Miño
Transfronteirizo
Os concellos e cámaras participantes
poderán facer as súas achegas técnicas
ata o 30 de novembro
O director do AECT Rio Minho, Uxío Benítez, reuníuse en
Valença cos alcaldes e alcaldesas e presidentes das cámaras
portuguesas dos municipios do territorio para avanzar no
desenvolvemento do Plan de Mobilidade Sustentable do Río Miño
Transfronteirizo (PMST) e coñecer as súas impresións sobre o
mesmo.

“Todos os axentes políticos do territorio temos moito que

dicir e precisamos cohesión nas demandas para o territorio dos
dous Estados”,
sinalou Uxío Benítez, que remarcou o carácter multidisciplinar
das
problemáticas relacionadas coa mobilidade transfronteiriza. O
Plan, que se
atopa en fase de redacción, incorporará as achegas dos equipos
técnicos dos
concellos e cámaras ata o 30 de novembro, e será presentado
oficialmente a
principios do 2020.

A xuntanza, presidida polo director do AECT Rio Minho, Uxío
Benítez, contou coa presencia do presidente da Cámara de
Caminha, a alcaldesa de Tomiño, o alcade de A Guarda, a
alcaldesa do Rosal, os presidentes das Cámaras de Paredes de
Coura, Valença, Monçao, o alcalde de As Neves, os presidentes
das Cámara de Vilanova de Cerveira e Melgaço, os alcaldes de
Mondariz, A Cañiza e Salvaterra, o técnico do CIM-Alto Minho e
os representantes do AECT Rio Minho Antonio Torras e Lois
Pérez Castrillo.

Os alcaldes remarcaron a necesidade de apostar de xeito
cooperativo, a curto e longo prazo, por un proxecto de
mobilidade que preste
atención a particularidades do territorio relacionadas co
crecemento Camiño de
Santiago, o transporte de mercadorías ou os movementos de
traballadores a
través da fronteira.

O Plan de Mobilidade

O Plan de Mobilidade Sustentable do Río Miño Transfronteirizo
ten por obxectivo implantar formas de desprazamento máis
sostibles logrando, ao mesmo tempo, garantir a conectividade
real do territorio cos principais nodos de atracción.

O Plan propón un total de 22 medidas en torno a sete liñas de
actuación, centradas na mellora dos desprazamentos en modos
non motorizados, do transporte público, da mobilidade de
persoas de mobilidade reducida; do transporte a grandes áreas
e centros receptores de viaxes, da seguridade viaria, medidas
medioambientais e outras actividades de mobilidade.

O Plan de Mobilidade Sustentable do Río Miño Transfronteirizo
aposta por situar ás persoas no centro da
planificación dun extenso territorio: a fronteira ibérica máis
transitada e a
que ten un maior fluxo de vehículos de media (47%) entre
España e Portugal. Abrangue
máis de 3.300 km2 de territorio, inclúe a 26 municipios
galegos e portugueses e
a unha poboación de ao redor de 376.000 persoas. Con este Plan
podería iniciarse
un camiño de mellora da mobilidade sustentable entre ambas
beiras do Río Miño.

Smart Minho

O Plan de Mobilidade Sustentable
do Río Miño Transfronteirizo enmárcase dentro do proxecto
Smart Minho a través
do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza EspañaPortugal 2014-2020
(INTERREG V-A) e está cofinanciado ao 75 % por fondos FEDER,

cun orzamento
total de 942.022,47 euros.

Éxito de resposta do proceso
de participación cidadá para
o
deseño
do
Plan
de
Mobilidade Sustentable do Río
Miño Transfronteirizo (PMST)
A fase de participación cidadá para o deseño do Plan de
Mobilidade Sustentable do Río Miño Transfronteirizo (PMST)
rematou cun grande éxito de resposta: recolléronse un total de
507 enquisas no territorio galego e portugués, unha cifra que
supera as expectativas definidas no plan de traballo inicial.
Así se puxo de manifesto na última reunión do equipo de
traballo do PMST, unha das principais accións do proxecto de
cooperación transfronteiriza Smart Minho.
A participación cidadá xoga un papel destacado no deseño do
plan e levouse a cabo mediante a realización de enquisas,
tanto a pé de rúa como online, a través da web de Smart Minho,
así como a través da organización de varios obradoiros nos que
o tecido asociativo e económico do territorio puido achegar
tanto ideas como as problemáticas ás que se enfrontan no día a
día en materia de mobilidade.
O proceso de participación cidadá tivo lugar entre o 12 de
febreiro e o 9 de marzo deste ano e concluíu coa realización

dun total de
online. Cabe
contemplara a
que se superou

316 enquisas presenciais e 191 cuestionarios
destacar que no plan de traballo inicial se
realización de 200 enquisas presenciais, cifra
en moito.

O plan estudará especialmente a mellora dos desprazamentos
entre os tres pares de núcleos que compoñen as eurocidades de
Tomiño-Cerveira, Tui-Valença e Salvaterra-Monçao, que
aglutinan a terceira parte do total de poboación do
territorio.
Rematado o proceso de participación cidadá, o seguinte paso
para o deseño do PMST é a identificación de problemas e retos
de mobilidade no territorio transfronteirizo. Na última fase
desta acción presentaranse as liñas de actuación, medidas e
propostas a desenvolver no territorio.
Plan de Mobilidade
O PMST busca planificar un
modelo de mobilidade
e
accesibilidade, entre as eurocidades do Minho, orientado á
mellora da calidade de vida das persoas, a seguridade vial e
respectuoso co medio ambiente. Para tal finalidade, é
imprescindible contar coa participación de todas as
institucións e axentes implicados no territorio para poder
compartir opinións e suxestións sobre mobilidade neste espazo
compartido.
O estudo abrangue máis de 3.300 km2 de territorio, inclúe a 26
municipios galegos e portugueses, e a unha poboación de ao
redor de 376.000. Unha vez recompilada e analizada toda a
información obtida a través das enquisas e obradoiros,
poderanse extraer as primeiras conclusións e establecer unha
visión global do conxunto da mobilidade na área do río Miño
transfronteirizo, cunha proposta de accións piloto lista para
desenvolver no inmediato.
O plan de mobilidade sustentable do río Miño transfronteirizo
enmárcase dentro do proxecto Smart Minho a través do Programa

Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal
2014-2020 (INTERREG V-A) e está cofinanciado ao 75 % por
fondos FEDER, cun orzamento total de 942.022,47 euros.

