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Con este caderno, ADEGA proponse contribuír a incrementar a consciencia da
sociedade galega sobre o grave impacto ambiental de tipo local e planetario do
actual modelo de transporte: impacto paisaxístico, erosión e deterioración dos
recursos hídricos, ocupación do solo e perda de terras fértiles, degradación de eco-
sistemas, contribución á extinción de especies, incremento das emisións contami-
nantes, efecto invernadoiro e cambio climático, consumo desaforado de materias
primas non renovabeis, etc. Non se trata dun debate teórico, senón de algo que nos
atangue moi de preto: destrucción do Val do Neira, das Pozas de Melón, das Fragas
de Toén..., ameaza sobre o Morrazo e a Enseada do Umia, sobre a Serra do Candán,
sobre a Serra dos Ancares e Caurel, etc.

Ademais destes aspectos, este caderno tamén invita a afondar na outra cara desta
mesma moeda: o debate sobre uns medios de transporte adecuados ás necesidades
sociais e ás posibilidades económicas do país, que respecte os límites ambientais e
se adapte ás características naturais e poboacionais galegas. Diante dun modelo de
transporte nidiamente insustentábel, é preciso un debate a fondo sobre a relación
entre transporte e desenvolvemento, e preguntarmos porqué a construcción das
autovías de unión coa meseta tivo máis éxito que a demanda de mellora do ferro-
carril. Se un ferrocarril moderno, de velocidades medias, compite claramente en
prestacións coas autoestradas, tanto no transporte de mercadorías como de viaxei-
ros desde Galicia ao resto do Estado e da UE, é menos custoso economicamente  e
ten menor impacto ambiental, temos que concluír que existe un claro déficit demo-
crático na toma de decisións de tal relevancia.

Pero non pensemos que se trata de algo pasado, pois na actualidade estase a con-
sumar outra decisión allea tanto ás necesidades sociais de transporte como á cal-
quera consideración de tipo ambiental: a pesar do atraso histórico no que se mantén
o ferrocarril no noso país e dos problemas que isto carrea ao conxunto da poboa-
ción, e fronte á busca dunha solución a isto, as forzas políticas e os medios de comu-
nicación converteron a chegada do tren de alta velocidade nunha cuestión relevan-
te, dando unha mostra notoria de analfabetismo tecnolóxico, falta de ética e
compromiso co país, e irresponsabilidade ambiental. É lamentábel que o debate se
centre en se o AVE chega ou non ás portas de Galicia, mentres se deixa esmorecer
o ferrocarril convencional, cuxa modernización é non só ambientalmente senón
tamén economicamente máis urxente que calquera inversión en alta velocidade. 

Estas preocupacións han de levarnos a avaliación dos custes externos das dife-
rentes alternativas de transporte: camiños de ferro, tren de alta velocidade, trans-
porte rodado e coche particular, avión, transportes colectivos, etc, coa finalidade de
dispor de criterios obxectivos para apoiar e darlle prioridade a unhas ou outras infra-
estructuras.  A modernización do ferrocarril con dobre vía, electrificación, veloci-
dades medias de ata os 160 km/h, e maior cobertura territorial, choca coas inver-
sións en novas autoestradas e no AVE; o fomento do transporte colectivo (autobús,
tranvía, trolebús) nas cidades e nas súas áreas de influencia choca cos intereses das
constructoras e das multinacionais do automóbil que optan por novas vías de alta
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capacidade; a mellora da rede actual de estradas e a diversificación dos modos de
transporte choca co modelo de vías rápidas. 

Existen proxectos para tren de alta velocidade (AVE), para novas autoestradas de
conexión co exterior (cantábrica), para autoestradas entre cidades galegas (Santia-
go-Ourense, Lugo-Santiago, Ourense-Lugo),  vías de alta capacidade e vías rápidas
en diferentes zonas do noso territorio (Salnés, Morrazo, Candán, Santiago-Noia,
etc), proxectos todos eles de alto impacto ambiental e dubidosa prioridade social.
Pola contra, o plan do Parlamento galego de mellora do ferrocarril segue a ser
esquecido, e non coñecemos plans autonómicos ou municipais para potenciar o
transporte colectivo e darlle prioridade ás infraestructuras que o posibiliten.

O presente caderno aborda moitos destes temas e tamén presta atención ao enfo-
que da educación ambiental, ferramenta imprescindíbel para unha solución real e
sustentábel ao problema do transporte.

PRESENTACIÓN6




