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Transporte urbano-metropolitano: 
cinismo, hipocrisía e política partidista 

  Durante as últimas semanas vimos escoitando 

repetidamente a intención de Abel Caballero de 

limitar as bonificacións que o concello de Vigo con-

cede aos usuarios do transporte urbano unicamente 

ás persoas empadroadas en Vigo; en palabras do 

propio Caballero “no le vamos a pagar el au-

tobús a los que vienen a pasear”. Dende hai 

anos, a Xunta de Galicia e o alcalde de Vigo decla-

ráronse unha guerra aberta polo transporte metro-

politano co transfondo da constitución da Área 

Metropolitana de Vigo (AMV), entre acusacións 

continuas de incumprimentos e descualificacións 

mutuas, que remataron coa denuncia da Xunta de 

Galicia ante a xustiza do pleno de constitución da 

Asemblea da Área Metropolitana, coa paralización 

xudicial da mesma e co finiquito de Abel Caballero 

declarando que non habería máis Área Metropolita-

na ata as vindeiras eleccións municipais. 
 

O conflito das tarxetas “Pass Vigo” 

é outra batalla máis dentro da 

 guerra da Área Metropolitana 
 

   
  O conflito polas tarxetas “Pass Vigo” do transporte 

urbano de Vigo non é mais que outra batalla dentro 

desta guerra, e neste caso, coa vista posta nas 

eleccións do vindeiro ano. Xa hai catro anos que 

dende Vigo se anunciou a intención de retirar as 

bonificacións no transporte urbano aos non residen-

tes. Por aquel entón, Eduardo Reguera daba por 

boa a intención de Caballero e falaba dun acordo 

entre concellos ou de enmarcar o asunto dentro do 

plan de transporte metropolitano. Dicir que a postu-

ra do concelleiro do PSOE de Redondela é 

“comprensible” pois este partido avoga por subven-

cionar en Redondela aos veciños de Redondela e 

non ao resto. Non é tan comprensible que coa súa 

abstención, e a do BNG, Redondela entrara no 

Transporte Metropolitano de Galicia (TMG) e agora 

mesmo sexa Redondela quen abona as viaxes 

dos vigueses que usen este transporte para 

vir a Redondela. 
 
  Cando en xaneiro de 2015 se votou en pleno a 

inclusión de Redondela no TMG, os informes dos 

técnicos do Concello (os mesmos aos que agora se 

agarra Javier Bas) indicaban, entre outras cousas, 

que se estaban asumindo competencias im-

propias; e que debera terse en conta unha posible 

participación da Deputación dentro do convenio a 

aprobar, pois afectaba a catorce municipios da 

provincia. Esta última era unha opinión que com-

partíamos boa parte dos grupos da oposición en 

Redondela (en xaneiro de 2015 o PP gobernaba na 

Deputación de Pontevedra), pero non dende o 

equipo de goberno. En vista dos informes técnicos 

negativos que estaban aparecendo por todos os 

concellos, dende a Xunta contestaron con outro 

informe técnico no que se dicía que os concellos 

non teñen competencia en transporte interurbano 

pero que este convenio era unha colaboración, e 

polo tanto os concellos non asumían novas compe-

tencias (a pesar de que o propio convenio di que é 

competencia dos concellos “atender ao custe das 

actuacións de mantemento de infraestruturas de 

transporte público e promoción do transporte me-

tropolitano”). 
 

  BNG e o PSOE facilitaron a entrada de 

Redondela no Transporte Metropolitano, 

e o noso concello pasou a pagar 

 cousas que non debería custear 



   En abril de 2016 levouse ao pleno de Redondela 

a modificación da lei da AMV. Esta lei aprobouse no 

ano 2012 no parlamento galego cos únicos votos a 

favor do PP, e esta lei nunca se consultou cos 

concellos nin se explicou á veciñanza. Collendo 

como base a Mancomunidade de Vigo, incluíronse a 

todos os concellos alí representados na nova área 

metropolitana. O problema é que Caballero non 

estaba polo labor e presionou ata conseguir modifi-

car a lei; e dende logo fíxoo ao seu favor. Vigo 

conseguiu que se aprobara unha modificación pola 

que por lei debe dotarse á cidade cun trato similar 

ao dunha capital de provincia na dotación de servi-

zos públicos. O tan anelado desexo de Vigo de ter 

os mesmos servizos que Pontevedra, conseguíao 

por medio da Área Metropolitana. 
 

Abel Caballero conseguiu modificar 

a Lei da Área Metropolitana de Vigo 

para poder ter poder absoluto 
 
  Esta modificación da lei foi referendada no noso 

Concello polo PP, PSOE e BNG; AER votou en con-

tra, pois creemos que se cede demasiado poder a 

Vigo. Esta modificación da lei vendeuse como o 

modo de que Vigo entrase no transporte metropoli-

tano (recolle a acta de aquel pleno  que a concellei-

ra Amoedo Dasilva “sinala que o Alcalde de Redon-

dela foi unha peza clave para o cambio de postura 

por parte de Vigo para desbloquear a área”); pero 

nin por esas. O alcalde olívico firmou a súa 

adhesión a dito transporte e logo postergou-

na, pois a lei lle daba á AMV a competencia 

no transporte, e el como futuro presidente, 

xa podía facer e desfacer ao seu antollo. 
 
  Temos asistido ultimamente a aparicións públicas 

de Javier Bas defendendo “os intereses” de Redon-

dela respecto do pago, por parte do noso Concello, 

das subvencións ao transporte urbano de Vigo. 

Temos que recoñecerlle a súa postura firme respec-

to de non ceder ante a chantaxe de Abel Caballero, 

postura que recoñeceríamos mais se a mantivese 

tamén cando dende a Xunta se “convidou” a entrar 

no transporte metropolitano “pagando” ou cando o 

Concello firmou o acordo para a apertura do centro 

de día de Cesantes “pagando” polos usuarios de 

Redondela, ou se esixise da Xunta financiamento 

para o conservatorio público ou queixándose de 

que o noso Concello asuma competencias propias 

da Xunta de Galicia sen que en ningún momento 

esta aumente a dotación de fondos para o noso 

Concello. Sen dúbida que lle temos que recoñecer o 

firme que se posiciona fronte a Caballero pero la-

mentamos o pouco pudor que ten para tragar con 

calquera postura ditada pola Xunta. 

Aplaudimos que Javier Bas non ceda 

ante a chantaxe do alcalde de Vigo, pero 

lamentamos o pouco valor que ten can-

do traga con calquera ditado da Xunta 
 

  Chegados a este punto tamén é de salientar a 

como este enfrontamento entre partidos políticos 

acabou transmitíndose ás asociacións que loitan 

contra a retirada das subvencións por parte do 

concello de Vigo. No pleno do mes de xaneiro era a 

Asociación de Veciños de Chapela a que levaba 

unha moción sobre o transporte urbano; para o 

pleno de marzo é a asociación de afectados da AP-9 

(baixo o amparo da plataforma Pass Área) a que 

presenta outra moción. As directivas das dúas aso-

ciacións volveron deixar patente a súa animadver-

sión ao non ser quen de traballar de forma conxun-

ta enfocando os problemas da súa parroquia. A 

primeira das mocións, avalada polo PSOE, presen-

touse sen que ninguén da AAVV de Chapela fora 

quen de achegarse ata AER a explicar que é o que 

se quería ou pretendía coa moción. No caso da 

segunda moción, vai promovida pola Asociación de 

Afectados da AP-9, máis do gusto de Javier Bas; e 

tampouco ninguén quixo explicarnos nada sobre 

unha moción que se pretende aprobar, entendemos 

nós, por unanimidade. Certo é que ao igual que 

cando dende esta asociación se promoveu, vía 

moción, a compra de un edificio ilegal en Chapela, 

as reunións co PP si que se mantiveron. 

  Dende AER non aceptamos no seu momento o 

convenio que se propuxo dende a Xunta de Galicia 

para que Redondela abonase parte do custe do 

transporte metropolitano, e non aceptamos a chan-

taxe de Caballero; postulado para presidir a AMV 

pero enfrontado coa maioría dos concellos, xa que 

as competencias sobre o transporte urbano de Vigo 

son competencia de Vigo e o Concello non pode 

discriminar nas súas bonificacións por razón 

de empadroamento. 
 
  Tal vez a solución estaría nun termo medio: a 

Deputación de Pontevedra. Sendo o transporte 

metropolitano unha cuestión que abarca a trece 

concellos (Vigo aínda non se incorporou), non en-

tendemos por que a Deputación non aporta fondos. 



  ¿Por que tanto na etapa de Rafael Louzán como 

agora na de Carmela Silva non se dá un paso 

adiante, dende a Deputación, e se financia a parte 

do transporte metropolitano que lle corresponde 

aos concellos? Por que os grupos que gobernaron 

(PP) e gobernan (PSOE-BNG) non toman esa inicia-

tiva? 
 

Dende AER consideramos que a 

Deputación debería aportar fondos 

para o Transporte Metropolitano 
 
  Temos claro que todo parte dunha estrate-

xia partidista política, xa que sabendo tódolos 

concellos que a medida que pretende tomar Caba-

llero non é legal, apenas se levantaron voces dende 

os concellos da área metropolitana. Excepto, claro 

está, dende o PP; ofendidos como se senten pola 

enésima afronta de Abel Caballero.  
 
  Hai agora dous anos promoveuse unha modifica-

ción da Lei da AMV para que Vigo se sentise cómo-

do con ela, para que incorporase o transporte pú-

blico de Vigo ao TMG. A lei modificouse, pero Vigo 

non incorporou o seu transporte, pois coa posta en 

funcionamento da AMV terá o control do transporte 

dentro da área e tal vez este sexa o xogo ao que 

seguimos xogando... 
 
  Vigo retira as bonificacións aos non empadroados, 

os non empadroados protestan, os concellos pro-

testan,  os non empadroados solicitan a inmediata 

posta en marcha do transporte metropolitano (a 

incorporación de Vigo), Vigo ofrece como solución a 

incorporación inmediata sempre que se acepte que 

abone un só transbordo (as condicións que sempre 

puxo), os non empadroados aceptan (fixéronlle o 

“xogo sucio” a Cabellero inconscientemente) e 

presionan aos seus concellos e á Xunta, estes acep-

tan, Vigo incorpórase ao transporte metropolitano, 

Caballero retira a tarxeta verde e só permite a 

PassVigo aos empadroados.... Como resultado final 

os non empadroados perderían os seus dereitos, 

pois se limitaría o seu aceso ás subvencións no 

transporte urbano, e a ilegalidade de limitar as 

subvencións aos empadroados seguiría adiante. 

Isto só e un suposto do que so podería a estar a 

argallar nas cloacas metropolitanas... pero visto o 

visto, quen sabe?. 
 
  Deberíamos finalmente facer unha reflexión de 

como se asumiu o feito de que  Vigo deba subven-

cionar aos seus veciños e non aos de fóra. Vigo ten 

a obrigación de subvencionar a todas as persoas 

por igual, do mesmo xeito que o debe facer Redon-

dela. Vigo finánciase, coma calquera concello, con 

impostos e taxas propios, pero tamén con aporta-

cións do Estado, da Xunta de Galicia e da Deputa-

ción de Pontevedra. Os cartos de Vigo non son 

só de Vigo e a demagoxia que está a utilizar 

Abel Caballero neste tema debería de facer 

ruborizar a calquera veciño da cidade olívica. 

Do mesmo xeito, tamén os veciños, usuarios da 

Tarxeta Verde, que dende Chapela lle dan a razón 

pola defensa que fai da súa cidade e de como gas-

tar o seu diñeiro, deberan ruborizarse; porque se 

Abel Caballero tivera razón na súa argumentación... 

quen levaría anos facendo uso indebido das bonifi-

cacións? 
 
  Cinismo, hipocrisía ... a política como reflexo da 

sociedade. 
 

Vigo recibe cada ano máis de 

 un millón de euros do Estado 

para financiar o transporte urbano 

   AER segue cos encontros coa veciñanza  no Mul-

tiusos da Xunqueira, todos os mércores ás 

19:30 para escoitar e atender, na medida do posi-

ble, as demandas, cuestións e inquedanzas da veci-

ñanza. Ademais, ao ser de acceso libre, aqueles ve-

ciños/as que asistan, poderán aportar aos debates, 

enriquecendo estes e colaborando co presente e fu-

turo do noso concello. 

 Asembleas semanais abertas, 

 anímate a participar!!! 
 NÓS SOMOS VÓS, 

XUNTOS DECIDIMOS! 



AER non comparte a proposta-chantaxe 
 “Concellos Doing Business Galicia” 

   O pleno de Redondela vén de aprobar a proposta 

do goberno local para que o noso Concello participe 

nunha iniciativa da Xunta denominada “Concellos 

Doing Business Galicia”, xa que segundo eles “vai 

favorecer a captación de inversións empresariais e a 

creación de novos postos de traballo”. Este protocolo 

enmárcase dentro da discutida “Lei de fomento da 

implantación de iniciativas empresariais en Galicia”. 

Protocolo que nin tan sequera tiveron a de-

cencia de nomealo en galego.  
 
  Esta proposta-chantaxe artellada entre a Xunta e a 

FEGAMP (presididas polo PP e o PSOE respectiva-

mente) impón unhas medidas que obrigan aos con-

cellos a renunciar a uns posibles ingresos por impos-

tos e taxas, sen que os concellos teñan posibilidade 

algunha de decisión sobre os contidos. Co agravante 

de que o que se lle vai facer aos concellos que non 

asinen esta iniciativa é limitarlles o acceso ás sub-

vencións nos programas promocionados pola Xunta. 

Ou sexa, se non aceptas incorporarte a esta 

ocorrencia, recibirás menos subvención. Pero 

ao mesmo tempo, a Xunta non incrementa os orza-

mentos desas subvencións. Non poñen un euro máis 

do que poñían, poñen publicidade. 
 
  Só tendo en conta quen promove tal procedemen-

to, pode entenderse que non se teñan pronunciado 

en contra desta burla os membros da oposición no 

parlamento galego. Establécese unha baixada de 

impostos (IBI, IAE, ICIO) e taxas (Prestación de ser-

vizos urbanísticos e apertura de establecementos). 

Pero cando se pretende dirixir a iniciativa a prol du-

nha determinada filosofía de crecemento sostible, 

económico e social... a resposta é que non se pode 

facer. O protocolo só establece como criterio a 

creación de postos de traballo sen ter en conta 

a calidade deses postos de traballo. 
 
  Se mañá se implanta unha gran superficie comer-

cial, creando postos de traballo, gozará de todas es-

tas exencións. Non importa os postos que vai destru-

ír. O único que conta é os postos que se crean. Se 

fose unha canteira, tampouco importa o impacto am-

biental: só os postos de traballo que crea. Nunca o 

que destrúe. Por non poder, non podemos nin condi-

cionar que esas empresas teñan un mínimo de res-

ponsabilidade social corporativa. Nin programas de 

inserción, conciliación, formación dual, implicación 

cos nosos centros de formación, etc. 
 
  Coa fin de que Redondela non perda importantes 

ingresos cando se presente a subvencións da Xunta, 

sendo conscientes da chantaxe e hipocrisía desta 

proposta de lavado de cara da Xunta en conivencia 

coa FEGAMP, optamos pola abstención e permitir a 

súa aprobación. Ao mesmo tempo, arrincamos un 

compromiso do goberno local, que non confia-

mos que se cumpra (como moitos outros) para 

constituír unha mesa de estudo para analizar 

as bonificacións estariamos dispostos a imple-

mentar, en base a criterios estratéxicos que incidan 

nunha Redondela de futuro, máis alá dunha promo-

ción de emprego curtoplacista e que non fixa pers-

pectivas ambientais, sociais, patrimoniais ou de in-

vestigación e desenvolvemento.  

AER considera intolerable que a edil de igualdade se encare cos 
colectivos de mulleres promotores de paros no 8 de marzo 

   De incribles tacha AER as declaracións que fixo a 

Concelleira de Igualdade Teresa París, máis aínda 

cando os postos públicos que ostentan deben buscar 

consensos e respecto polas iniciativas plurais que se 

poidan crear entorno a un problema social de tal ca-

lado como son as desigualdades entre homes e mu-

lleres en pleno século XXI. 
 
  As duras palabras con que critica a folga ou mesmo 

os paros parciais promovidos por diferentes colecti-

vos de mulleres tanto a nivel estatal como a nivel 

mundial son unha clara mostra da intransixencia per-

soal que a Concelleira traslada á súa labor na Conce-

llería de Igualdade. Sendo respectable que persoas 

ou colectivos que por iniciativa persoal non queiran 

secundar os paros ou a folga, o que non ten senso é 

que a Concelleira se posicione frontalmente contra 

as iniciativas programadas por diferentes colectivos 

de mulleres e unicamente poña en valor os actos 

institucionais promovidos pola súa concellería. E 

máis aínda, sorprende de avale os paros que ela 

mesma promociona fronte aos paros que outros co-

lectivos, algúns mesmo de Redondela, propoñen. 
 
  Esta actitude da concelleira de Igualdade de consi-

derar que a súa “opinión” está por enriba das demais 

leva a Agrupación de Electores a considerar que Te-

resa París non está a altura do seu cargo no Concello 

de Redondela. “Unha persoa que amosa tal radicalis-

mo dende a súa labor como representante público 

non é merecedora de tal cargo”. Por estes motivos, 

dende AER considérase que o alcalde Javier Bas 

debera proceder de xeito inmediato a cambiar 

a edil de Igualdade. 


