
CARTA DA AVTG AO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE GONDOMAR, D. FRANCISCO FERREIRA

Sr. Alcalde:

As persoas que formamos a Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar
(en adiante AVTG), dirixímonos a Vde. no derradeiro día do ano 2020 para lle trasladar
unhas reflexións sobre o servizo de transporte público interurbano que se presta neste
concello do que Vde. é Alcalde:

1.- No que respecta prestación do servizo.
Como Vde. sabe, a veciñanza de Gondomar levamos moito tempo defendendo o noso
dereito  a  ter  un  servizo  de  transporte  público  colectivo  de  calidade.  Moitos  anos
denunciando  que,  a  pesar  de  ter  dúas  empresas  concesionarias  do  transporte  en
Gondomar, padecíamos o peor servizo de transporte público da nosa área.

O pasado mércores 23 de decembro, ás presas e de xeito tan precipitado que está a
provocar desaxustes horarios e moitos agravios e desconcerto entre ás persoas usuarias,
entrou  en  funcionamento  o  novo  plan  de  transporte  de  Galicia  na  nosa  zona.  Unha
improvisada  posta  en  marcha  que  chegou  ben  lonxe  de  primeiros  de  2020  como
correspondía (por teren rematado en 2019 as concesións das empresas anteriores), e
como o goberno da Xunta prometera. 
Ante o caos provocado por ese inicio improvisado, tivo que ser a AVTG quen denunciara
a infortunada decisión da Xunta e as súas consecuencias.  Pola contra, o goberno de
Gondomar, que Vde. preside, limitouse a amosar o agradecemento pola xestión levada a
cabo pola Xunta no referido ao transporte de viaxeiros.

O novo contrato de transporte presenta melloras substanciais sobre a proposta inicial que
son resultado das alegacións presentadas pola AVTG: a conexión directa de Gondomar
co campus Lagoas-Marcosende da Universidade de Vigo, cos institutos e o hospital
situados no Meixoeiro, co concello de Baiona a través dunha liña circular , todas elas
ausentes no anteproxecto presentado inicialmente pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade. Pola contra, o goberno que Vde. preside non presentou daquela alegación
ningunha, dando por válido un proxecto claramente insuficiente para Gondomar.

Unha nova concesión que, se ben avanza na conectividade, non resolve de xeito eficaz os
problemas de mobilidade da poboación nesta zona: escaseza de frecuencias, practica
inexistencia de liñas que pasen polas parroquias, supresión de paradas, ou unha
eiva tan importante como a falla de conexión cos principais polígonos industriais  -A
Pasaxe, Porto do Molle, PTL- con frecuencias e horarios axeitados para as entradas e
saídas das persoas que alí traballan. 

2.- No que se refire ao custe do servizo.
Ademais de termos até agora o peor servizo de transporte da área metropolitana de Vigo,
era, por riba, o máis caro con diferencia. Certo é que coa implantación do novo servizo
abaratouse o prezo do billete, mais o noso concello segue a estar excluído das vantaxes
do convenio de transporte metropolitano da área de Vigo no que ás tarifas se refire.  A
única  causa que  sustenta  esa  negativa  é  a  de  impoñer  un  “castigo”  á  veciñanza de



Gondomar por non se ter aprobado a adhesión ao citado convenio no pleno municipal de
Gondomar de 2015, aínda que si se aprobou en febreiro de 2017.

A pesar de que en decembro de 2018, o Presidente da Xunta prometera en Gondomar
que a mediados de 2019 a veciñanza de Gondomar gozaría xa da tarxeta metropolitana
de transporte, e con ela dos descontos nos billetes e da gratuidade das viaxes para os
menores de 19 anos dos que sí se estaban a beneficiar as e os viaxeiros de Baiona e
Nigrán e doutros concellos da área de Vigo, chegamos a decembro de 2020 sen que esa
promesa se materializara.

Mais antonte, 29 de decembro, novamente a Xunta anuncia que é posible, por un lado,
que a partir do verán de 2021 os menores de 21 anos de Gondomar poidan dispoñer de
viaxes gratuítas coa Tarxeta Xove;  e  por  outro,  que a veciñanza de Gondomar poida
dispoñer da Tarxeta Metropolitana tamén a partir do vindeiro ano se o concello se suma a
unha área de Transporte de Galicia, que aínda está sen crear.

Por  esas  razóns,  hoxe,  31  de  decembro  de  2020,  enviámoslle  esta  carta  na  que
SOLICITAMOS de Vde, na súa calidade de Alcalde de Gondomar:

- A convocatoria urxente dunha reunión coa AVTG, como entidade coñecedora da
realidade  e  das  necesidades  do  servizo  de  transporte  público  interurbano  de
viaxeir@s do  noso concello,  para  que  en  colaboración  con  colectivos  de  usuarios,
empresa concesionaria e institucións, poidamos contribuír á súa mellora. 

-  O  compromiso  do  goberno  que  Vde.  preside  coa  promoción   do  uso  deste
transporte como alternativa ao coche individual, como medio máis cómodo, económico e
ambientalmente sostible, mediante  campañas de reactivación do seu uso,  demanda de
aplicación de bonificacións, billetes de transbordo, etc.

- Dado que aínda non existe a area de Transporte de Galicia da que fala a Conselleira de
Mobilidade,  a  demanda  de  inclusión  de  Gondomar  no  Plan  de  Transporte
Metropolitano  actual  e  desde  o  inicio  do  ano  2021,  para  que  a  veciñanza  poida
dispoñer da tarxeta metropolitana e así beneficiarse dos descontos no importe dos billetes
e  da  gratuidade  para  as  menores  de  21  anos,  co  conseguinte  aforro  nos  gastos  de
desprazamento que servirá como estímulo dun maior uso do transporte colectivo.

Agardando que o vindeiro ano 2021 veña cheo de saúde e mellores servizos públicos,
despídese atentamente,

A Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar

 


