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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“Abran a fronteira, poñan
controis en todos os pasos e
deixen
pasar
ás
persoas
traballadoras”
Alcaldesas, alcaldes e presidentes de cámara do territorio
transfronteirizo do río Miño concentráronse hoxe na ponte
vella de Tui para protestar polo peche da fronteira con
Portugal e reclamar que se abran todos os pasos existentes,
sempre cos controis sanitarios necesarios, para facilitar a
circulación das e dos traballadores transfronteirizos.

Coas letras de SOS manifestaron a súa indignación e
cualificaron de “escándalo” que tras o acontecido na primeira
vaga da pandemia se volva cometer o mesmo erro de habilitar un
só paso “castigando” ao persoal laboral –o único que pode
cruzar a raia- a dar rodeos quilométricos.

Alcaldesas
e
alcaldes
da
raia
concentráronse na ponte vella de Tui para
criticar que os gobernos de Madrid e
Lisboa “cometan outra vez o mesmo erro”
da primeira vaga da pandemia.

O vicedirector do AECT Rio Miño, Uxío Benítez, explicou que a
reivindicación de rexedores “é unha reivindicación xusta, e
por iso estamos aquí mobilizados e nos seguiremos a mobilizar
o que faga falta para que entendan que esta é unha fronteira
que afecta a moita xente“, polo que pediu aos gobernos
centrais que fagan o mesmo que fixeron na primeira vaga da
pandemia, cando despois de tres mobilizacións de alcaldesas e
alcaldes nas pontes do Miño se abriron todos os pasos na
‘raia’. “Esperemos que non teñamos que facer outras tres
mobilizacións, e que con este chamamento público que facemos a
Madrid e Lisboa poidan entender o que pasa nesta fronteira e
abrir o resto dos pasos fronteirizos“, insistiu.

Para o conxunto de mandatarios dese territorio “é un auténtico
escándalo” que despois do acontecido se volva a cometer
exactamente o mesmo erro, que é deixar un único paso
fronteirizo nunha fronteira que -aínda que só é o 5 % dos
1.200 quilómetros de fronteira entre España e Portugal (70)-,
representa o 50 % dos vehículos que pasan.

“Esta é unha fronteira dinámica, na que hai moitas relacións
laborais, económicas, empresariais. Hai moita mobilidade
porque hai esa vida e esa economía que flúe a través da
fronteira…. Pois toman a decisión de deixar un só paso en Tui
Valença na ponte nova“, apuntou Benítez con insistencia.

Como consecuencia práctica, destacou o nacionalista, as
persoas cidadás traballadoras transfronteirizas deben
percorrer distancias quilométricas e dar rodeos “para ir facer
o único que agora se pode ir facer, que é ir aos postos de
traballo“. “Tal como está a situación económica agora mesmo,
que os estados decidan por non poñer gardas, por economizar
ese gas, trasladar ese gasto ás e aos traballadores parécenos
un escándalo”, finalizou.

Pola súa parte, o director do AECT e presidente de Vila Nova
de Cerveira, Fernando Nogueira, pediu aos gobernos centrais
que “deixen de castigar aos traballadores“, insistindo en que
os agrupamentos e filas de vehículos en quilómetros de espera
“poder eventualmente potenciar os contaxios”.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, apelou tamén á
sensibilidade estatal para mudar de xeito radical a súa
política de peche de fronteiras, que non atende á realidade do
territorio miñoto, segundo o seu punto de vista, “por ver os
problemas desde a centralidade sen ser conscientes das
peculiaridades de cada territorio“.

O presidente de Valença, Manuel Lopes, destacou, así mesmo,
que o peche das fronteiras foi nada máis que unha medida
“simbólica”, xa que agora pasan pola fronteira exactamente o
mesmo número de persoas de aquelas que xa pasaban antes:
traballadores debidamente acreditados e o transporte de
mercadorías. “Estes acaban por facer milleiros de quilómetros
de máis a fin de mes e gastan o soldo nos depósitos de
gasolina. Case non compensa vir traballar a ambos lados. Ao
final o rendemento queda no combustible e nas horas de
traslado. O peche dos pasos é unha medida que se está a probar
errada“, dixo.

O Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial Rio Miño
comprende 400.000 habitantes de 26 municipios, 16 galegos do
sur da provincia de Pontevedra e 10 da rexión do Alto Minho no
norte de Portugal, tendo contabilizados uns 6.000
traballadores e traballadoras transfronteirizos. Na protesta
de hoxe (aprobada por unanimidade en asamblea o pasado luns)
participaron os mandatarios con dispoñibilidade e non
confinados: seis presidentes de cámara portugueses e outros
nove alcaldes e alcaldesas da parte pontevedresa.

Prohibido o paso na fronteira incluso
para a protesta simbólica

Unha demostración do peche férreo da fronteira entre ambas
partes produciuse no inicio da protesta. O acto comezou ás 10
da mañá cando as e os rexedores de ambas partes saíron
camiñando dos respectivos extremos da ponte vella sobre o Miño
coa intención de reunirse simbolicamente no medio da
infraestrutura para representar a necesidade de unión de ambas
partes da fronteira.

Non obstante, o encontro non foi posible. As forzas do orde
impediron a escenificación e, a pesares de que se explicou que
se trataba dun acto simbólico, obrigaron a manter unha
separación duns 20 metros entre os mandatarios galegos e os
portugueses facendo imposible a fotografía conxunta.

Finalmente, para salvar o pequeno treito que os separaba, os
representantes portugueses volveron cara territorio luso,
colleron os seus coches, pasaron oficialmente polo control de
fronteira na ponte da autopista (a un quilómetro), cruzaron a
Galicia e seguiron cara ao extremo da ponte vella en Tui. Unha
vez alí, todas as alcaldesas, alcaldes e presidentes dun lado
e outro do Miño realizaron a fotografía conxunta para reclamar
a unión do territorio.

“Só queremos que abran os
pasos
para
as
persoas
traballadoras
transfronteirizas.
Non
pedimos máis que nos deixen
sobrevivir”
O AECT Rio Minho, alcaldesas, alcaldes e
presidentes das cámaras miñotas volveron
reivindicar onte cunha protesta na ponte
internacional entre Salvaterra e Monçao a
urxente reapertura de pasos para as
persoas traballadoras transfronteirizas.

“Só queremos que abran os pasos para as persoas traballadoras
transfronteirizas. Non pedimos máis que nos deixen
sobrevivir”. Así de clara e desesperada foi a reivindicación
que onte novamente realizaron as alcaldesas, alcaldes,
presidentes de câmaras miñotos e o AECT Rio Minho, nunha nova
protesta para reivindicar a apertura de máis pasos na
fronteira. Esta vez foi no medio e medio da ponte entre
Salvaterra de Miño e Monçao, pechada o 17 de marzo e pola que
ata entón pasaban 10.000 vehículos ao día.

O AECT Rio Minho, quixo aclarar que a reivindicación non se
trata de abrir ao turismo con carácter xeral os dous países:
“Nós estamos a reivindicar algo moito máis xusto e moito menos
preocupante desde o punto de vista sanitario. Simplemente
estamos a reivindicar que as cidadás e cidadáns europeos
transfronteirizos poidan facer a súa vida natural neste
territorio transfronteirizo, que non teñan que desprazarse
distancias quilométricas cando teñen unha ponte próxima pola
que poderían facer ese paso”, destacou.

A solución é unha cuestión de medios. Colocando persoal do
Estado nas pontes de Salvaterra de Miño-Monçao, Arbo-Melgaço,
Cerveira-Tomiño e na ponte vella de Tui “para que os
traballadores e traballadoras transfronteirizos non teñan que
dar voltas quilométricas cos custos económicos que iso trae”.
“Tamén demandamos –dixo– para a xente que vivimos aquí, que
haxa unha desescalada coordinada e que comercios que agora
están pechados porque non poden abrir para os seus clientes do
outro lado, que estes poidan pasar”.

Se trata de reivindicacións moito máis xustas e moito menos
complexas que a reapertura para o turismo. “Hai moitísima
xente que vive e traballa no outro lado. Moitísima xente cun
negocio que vive da xente do outro lado. Iso é do que estamos
a falar. De que este territorio transfronteirizo se nos abra
para poder seguir vivindo e traballando”, insistiu, para
advertir que de non atenderse as demandas, seguirase co
calendario de reivindicacións.

Desculpou a non asistencia no acto o alcalde da Guarda,
estando presentes as alcaldesas de Tomiño, O Rosal, Salvaterra
de Miño, e os alcaldes de Tui, Arbo, As Neves, presidentes de
Melgaço, Monçao, Valença, Cerveira e Caminha. Tamén estiveron
presentes unha traballadora e un traballador que

exemplificaron as dificultades que existen por ter un único
paso habilitado na fronteira e a necesidade da reapertura de
máis pasos para as persoas traballadoras.

Pola súa banda, Cecilia Puga, cabeleireira de Arbo que ten un
salón de peiteado en Melgaço –Portugal– desde hai 19 anos,
explicou que diariamente trasladarse ao seu traballo lle leva
seis minutos, mentres que agora se ve obrigada a facer
diariamente unha hora e media ou dúas horas e dependendo de
quen estea na fronteira. “A semana pasada tardei cinco horas
en chegar ao meu traballo porque a señora da fronteira
emperrouse en que os meus papeis non servían”, apuntou, para
destacar que “simplemente pido que me deixen traballar”.

“Xa sabemos que ao mellor é demasiado pronto para abrir a
todo o público, pero polo menos aos traballadores que de
todas as formas estamos pasando, que nos deixen pasar polos
nosos pasos habituais. Trátase de poñer medios. Se non chega
coa policía ou o que teñan, que poñan ao exército, pero que
deixen aos traballadores e traballadoras pasar para os seus
postos de traballo. Eu se teño que facer estes quilómetros
nunca na vida tería posto o meu negocio aí. É unha loucura”,
relatou.

Puga explicou tamén que a día de hoxe está a traballar a medio
gas, despois de estar un mes e medio pechados, porque ten a
metade da clientela. Só a portuguesa porque a española non
pode ir ao negocio. “Coma a min pásalle a toda a xente en
Melgaço. É unha pobreza para a zona. Os restaurantes algúns

nin abriron porque dependen da clientela galega e ao non ter
aos galegos non lles paga a pena abrir. Gastan máis en luz do
que ingresan. A miña vida cambiou moitísimo”, finalizou.

Pola súa parte, Vítor, un feirante portugués, destacou que a
situación de peche da fronteira é unha loita “que nos sentimos
incapaces de superar nestes momentos”. “É moi duro vivir coas
fronteiras pechadas porque está a ser un colapso económico na
raia miñota. Falo no meu caso propio pero tamén na voz dos
colegas que nestes momentos xa pasan por dificultades e non
van conseguir reabrir os negocios se as fronteiras non abren
de maneira urxente”, salientou.

Explicou que no seu caso, como comerciante, o 80 % da
facturación depende de España, polo que pediu volver á vida
social e empresarial de inmediato, “xa que é o medio de
sustento para sobrevivir. Temos comercio e industria. Temos
traballadores que onde facían 2 quilómetros agora fan 100.
Moitos deixaron o traballo porque o que gañan non da para os
transportes. Poñan a man na conciencia porque de continuar así
vai ser unha desgraza financeira. Estamos a atravesar unha
fase moi grave. Somos persoas que dependen moito da fronteira.
Abran as fronteiras por favor”, clamou.

Madrid e Lisboa descoñecen a realidade transfronteiriza

O presidente da câmara de Monçao, Antonio Barbosa, tamén foi
claro no seu argumento. Indicou que as fronteiras deben ser
unha riqueza, pero hoxe son absolutamente o contrario. “Este
territorio é exemplo de como en pouco tempo se pode aniquilar
unha economía local”, dixo, para cuestionarse como non é
posible garantir dous os tres puntos máis de paso para
garantir a circulación entre ambos lados. “Non estamos a falar
de turismo, estamos a falar de supervivencia de pobos que
viven naturalmente xuntos. Pedimos dunha vez por todas que se
abra, que haxa coordinación entre os estados e que se permitan
as relacións transfronteirizas normalizadas. As fronteiras e a
unión dos pobos non pode servir só en determinadas
circunstancias. Non pedimos máis que sobrevivir. Pedimos a
apertura con desespero”, resaltou.

Finalmente,

a
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Valcárcel, destacou a fronte común feita polas alcaldesas e
alcaldes dun lado e outro da raia para facer “un chamamento á
cordura e á sensatez” con respecto á apertura de pasos para a
xente traballadora. “Pedímoslle aos gobernos algo tan esencial
como que coñezan a realidade do seu territorio. As medidas que
se están a tomar aquí son consecuencia do descoñecemento da
riqueza e da idiosincrasia deste territorio”, destacou.

Valcárcel lembrou que o 50 % do tránsito entre España e
Portugal no Miño pasa pola fronteira pontevedresa. “Non é
normal que metamos todo ese tráfico nun só paso. Iso está
facendo retencións de máis de dúas horas. Estamos a trasladar
o peso económico de toda esta pandemia ao sector máis
desprotexido:
as
traballadoras
e
traballadores
transfronteirizos“, dixo, para insistir en que “somos pobos
irmáns e queremos seguir traballando nesa unión, que é unha
realidade para nós. Non pode ser que á primeira de cambio
montemos un muro”, finalizou.

