
BICIS AO TREN, XA!
Nos últimos anos a bicicleta está a convertirse nun medio de transporte cada 
vez máis habitual nas nosas cidades. O seu uso combinado co tren leva, sen 
embargo, unha tendencia oposta debido ás políticas cada vez máis restrictivas 
de Renfe, Adif e o Ministerio de Fomento. 
No caso galego, a maioría das liñas incumpren a resolución pola que o Parla-
mento Europeo estabreceu, en febreiro de 2008, os dereitos e obrigas interna-
cionais d@s pasaxeir@s do ferrocarril, que indica que todos os trens deben 
estar provistos dunha área especialmente designada para o transporte de 
bicicletas. Por exemplo, non é posible subir a bici no tren entre A Coruña e 
Ferrol nin entre A Coruña e Lugo.
No caso da liña A Coruña-Santiago-Vigo, que si conta coa preceptiva área para 
o transporte de bicicletas, o desprezo non é menor. Nalgúns dos trens desta 
liña as escasas prazas para as bicicletas redúcense en favor dunha máquina 
expendedora.  E  nos  trens  dobres,  que  contan  con  seis  prazas  para  bicis, 
Renfe só expende a metade destes billetes debido á falta de actualización do 
seu sistema informático.
BICICLETAS... E CERCANÍAS
A implantación do Tren de Alta Velocidade, onde case que categóricamente se 
impedirá o transporte de bicicletas (que só vai ser permitida nos coches cama 
en caso de que un dos seus departamentos sexa ocupado por un grupo;  o 
que Renfe denomina como «modalidade familiar»), está a supoñer o desman-
telamento do tren de cercanías. Isto, sumado ao desproporcionado das súas 
tarifas, que fan do AVE un tren para as elites, desarticula a concepción do tren 
como un medio de transporte ecolóxico en tanto que alternativo ao automóbil 
privado. 
Así, unha localidade como Chapela, de nove mil habitantes e limítrofe a Vigo, 
veu recentemente pechada a súa estación, que levaba máis de cen anos pres-
tando servizos. Lonxe de tratarse dunha excepción, son xa 17 as estacións de 
cercanías pechadas no eixo atlántico.
Queremos denunciar tamén a especulación inmobiliaria que se agocha detrás 
de toda a propaganda do AVE. No concello veciño de Cerceda, Fomento pe-
chou as tres estacións de cercanías coas que os seus habitantes contaban 
mentres a nova parada do AVE se atopa moi afastada dos núcleos poboacio-
nais, ao carón duns terreos onde se agarda edificar unha urbanización de luxo.
«TRENS CHEOS DE VALORES»
Esta vergoñenta realidade ocúltase á opinión pública anunciando uns  «trens 
cheos de valores». Está claro que se refiren a uns valores enfrentados ás ne-
cesidades das persoas. Nós queremos valorizar un sistema de trasporte ecoló-
xico baseado na intermodalidade entre a bicicleta e o transporte público e un-
ha rede ferroviaria de cercanías ao servizo das necesidades sociais.

http://bicis.info/foro
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