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Docasar pídelle á Xunta “que deixe de tomar o pelo” aos veciños 

das comarcas polas que pasa o Camiño de Inverno, pois a súa 

oficialización acumula un retraso de case 2 anos 

 
O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade ata en catro ocasións a iniciativa do Partido 

Socialista. Na máis recente, instábase ao Goberno galego a culminar o seu recoñecemento e 

sinalización como Ruta Xacobea en agosto de 2013 

 

“Agardamos que, dunha vez por todas, cumpran o que din. Esiximos que isto sexa unha 

realidade canto antes porque se está perdendo unha oportunidade extraordinaria para impulsar o 

turismo da Ribeira Sacra e das demais comarcas polas que pasa”, destaca 

 

Subliña que dar cumprimento ao acordo tamén permitirá poñer en valor o traballo doutras 

administracións como é a Deputación, que colaborou coa asociación “Camiños a Santiago pola 

Ribeira Sacra” na promoción de iniciativas conxuntas para potenciar esta ruta 

 

MONFORTE DE LEMOS, 23 DE DECEMBRO DE 2014.- O deputado autonómico –Vicente 

Docasar- comparecerá este venres na Comisión 4ª, na que preguntará ao Partido Popular polas 

previsións da Xunta de Galicia, concretamente da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, para dar cumprimento ao acordo unánime de 5 de febreiro de 2013 

por parte do Parlamento sobre a oficialidade do Camiño de Inverno. Deste xeito, o socialista 

volve a interesarse sobre este asunto, pois xa pasaron 22 meses dende que a Cámara acordou 

sinalizar e recoñecer este itinerario como Ruta Xacobea. 

 

Tendo en conta este incumprimento manifesto por parte da administración autonómica, Docasar 

esixe “celeridade e axilidade na xestión, xa que do contrario, a falta de palabra e a falta de 

seriedade do Goberno galego quedaría moi clara, pero tamén a falta de respecto ao 

Parlamento”. Demostraríase, engade, que “a súa palabra non vale nada e que fai todo igual”. 

Véxase, como exemplo, apunta, o sucedido cos servizos que debería ter o HULA e que non ten. 

 

Concretamente, a través da iniciativa presentada polo deputado monfortino, o Grupo 

Parlamentario Socialista pedirá que o recoñecemento deste Camiño “sexa unha realidade canto 

antes”, xa que considera que “se está perdendo unha oportunidade extraordinaria para impulsar 

o turismo da Ribeira Sacra e do conxunto das comarcas polos que pasa, pois suporá un 

revulsivo económico polos municipios polos que pasa; algo vital para unha zona deprimida 

economicamente e con poucas posibilidades de desenvolvemento”.  

 

“Este proceso leva xa acumulado un enorme retraso, polo que de seguir prolongándoo no tempo 

suporía outro ano perdido. Os socialistas dirixímonos en varias ocasións ao Goberno do Sr. 

Feijóo para que cumpra os acordos do Parlamento. É, por este motivo, polo que recibimos de bo 

grado que a Xunta anunciara no seu momento que este ano definirían o trazado do Camiño e 

iniciarían a súa sinalización, pero tamén cremos que é necesario que non sigan mareando a 

perdiz, e que executen dunha vez por todas  as medidas necesarias para esta ruta sexa oficial  

de maneira inmediata no vindeiro Consello da Xunta”, indica. 
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Ata en 4 ocasións o PP votou a favor 

Vicente Docasar pedirá, en definitiva, que a administración autonómica dea cumprimento aos 

acordos acadados na Cámara galega. Concretamente, o Partido Popular votou a favor desta 

iniciativa ata en catro ocasións. Foron as seguintes: 

 

-Decembro de 2013: todos os integrantes do Parlamento daban o visto e prace á proposta do 

Grupo Parlamentario do PSOE para que este Camiño, que atravesa as comarcas de Valdeorras, 

Ribeira Sacra e Deza, acadase dita distinción.  

 

-Febreiro de 2013. Acordo unánime á iniciativa socialista, na que se pedía que o proceso estive 

concluído nun prazo de seis meses, é dicir, en agosto de 2013, como máximo.  

 

-Xaneiro de 2012, tamén a instancias dos deputados socialistas, o PP aprobaba a proposta a 

cambio da inclusión dunha emenda que engadía a delimitación do Camiño cando o itinerario 

acadase a oficialidade.  

 

-Ano 2009. Foi o primeiro acordo acadado. Nese ano, a iniciativa parlamentaria estaba dirixida a 

que este itinerario fose oficial no Ano Santo de 2010. Pero, o Executivo autonómico non só 

incumpriu a súa promesa, senón que excluiu, inexplicablemente, esta ruta da web oficial do 

Xacobeo. 

 

Traballo doutras entidades 

Docasar agarda, por tanto, que, “dunha vez por todas, cumpran o que din”, pois considera que 

esta declaración permitirá tamén poñer en valor o traballo levado a cabo por outras 

administración e entidades, como é o caso da Deputación de Lugo, que colaborou coa 

asociación “Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra” na promoción de iniciativas conxuntas para 

potenciar esta ruta. 

 

O organismo provincial cooperou así con esta agrupación, logo de que a súa presidenta -Aida 

Menéndez- solicitase a colaboración de Gómez Besteiro, ao constatar que, a pesares da súa 

formidable beleza, este itinerario non figuraba na documentación e programación oficial do 

último Ano Santo. E é que a anterior Xunta rompera unha lanza a favor do Camiño de Inverno, 

presentádoo por vez primeira como ruta Xacobea na Feira de Turismo de Valladolid e 

comprometendo o custe da sinalización con pizarra. Nembargantes, o Goberno actual, non 

quixo que aparecese nomeado na web do último Xacobeo, na que, pola contra, si que estaban 

especificadas as restantes alternativas para chegar a Santiago.  

 

“O único que atopamos ata o de agora foron atrancos, así que agardamos que, dunha vez por 

todas, os feitos da Xunta sexan consecuentes coas palabras do seus responsables”, conclúe. 
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