
Esperanza, integrante da Plataforma de Vítimas do Tren Alvia de Santiago de 

Compostela: “Queremos sacar á luz documentos incriminatorios e que se faga 

xustiza”. 

 

O pasado decembro poñíame en contacto coa Plataforma de Vítimas do Tren 

Alvia de Santiago de Compostela para concertar unha entrevista con algún dos 

seus integrantes co fin de falar do proxecto que moi pronto porán en marcha, a 

realización dun documental e a edición dun libro, para esclarecer as causas do 

accidente ferroviario que o día 24 de xullo do 2013 compunxía os corazóns de 

todos os galegos. Ós poucos días de enviar o primeiro email, contactaba con 

Esperanza, unha manchega aficanda en Santiago que aceptaba de contado o 

encontro. Citámonos nas escaleiras que conectan a avenida de Lugo coa estación 

ferroviaria compostelana, para despois dirixirnos a un parque próximo, até o 

que fumos charlando, entre outras cousas, do nacemento do seu terceiro fillo. 

Esperanza non viaxaba no tren, pero si dous dos seus irmáns, que lograron 

sobrevivir. Por desgraza, o seu pai e a súa cuñada engrosan a listaxe dos 81 

falecidos. Por eles e por todas as vítimas loita cada día a través da plataforma 

para que se faga xustiza e se investiguen as causas reais do accidente.   

 

PREGUNTA: ¿Cando surxe a idea de poñer en marcha o proxecto 

“Frankenstein 01455”? 

 

RESPOSTA: Isto xa se vén pensando desde o primeiro aniversario. Comentouse a 

idea e dende entón a foise madurando, miráronse pros e contras do proxecto e unha 

productora, que fixo un documental que se estrenou fai pouco, interesouse por el. 

 

P: ¿A qué produtora confiástedes este traballo? 

 

R: De momento non imos develalo. Só podemos dicir que nos deron todo o seu apoio. 

Eles poñen o 50% do capital, máis todo o traballo humano.  A nosa aportación é 

básicamente económica e temos que acadar a cifra de 50.000€. 

 

P: ¿Cal é o obxectivo  do documental? 

 

R: O que se quere facer é sacar á luz documentos incriminatorios, todo tipo de 

situacións que se  quixeron encubrir, isto a nivel político. Queremos que se faga 

xustiza. 

 

 



P: A financiación faise a través de crowdfunding, ¿canto levades recaudado? 

 

R: Vinte mil euros. Pero tan só quedan 25 días, é un obxectivo moi ambicioso. A estas 

alturas deberíamos ter o 60-70% da recaudación. Na páxina da Plataforma de 

Víctimas do Tren Alvia hai preto de 4000 me gustas. Isto quere dicir que a difusión 

existe, onde máis é a través das redes sociais. Ademais, tamén saímos a rúa a repartir 

flyers, toda difusión é pouca.  

 

P: ¿Cal vai ser a estratexia de difusión do documental? 

 

R: A idea é facelo a través de festivales de cine independentes. É difícil dalo a 

coñecer a través da televisión, porque aquelas cadeas que teñen algún tipo de 

subvención do Estado, non quererán mercalo. Ademais, a produtora, ó facer unha 

inversión tan grande, quere mostralo a nivel internacional e sacar un beneficio 

económico. O primeiro é para nós, as víctimas e familiares, a modo de denuncia e 

información colectiva. Tamén se vai traducir para poder proxectalo en varios 

festivales en distintos países. 

 

P: A nivel individual, ¿cal é a aportación mínima que podo facer eu como 

mecenas? 

 

R: A aportación mínima son 10€, e despois segundo a cuantía que aportes, terás máis 

vantaxes ou privilexios. Por exemplo, o teu nome aparecerá nos créditos en menor ou 

maior tamañao, cubrianse gastos de envío, recibes un ou dous libros, etc. En caso de 

non chegares ó presuposto, ese diñeiro devolveríase. Dende plataforma  só queremos 

o diñeiro para o proxecto “Frankenstein 01455”. 

 

P: ¿Ti persoalmente cres que conseguiredes o diñeiro? 

 

R: Si, vou dicir que si, hai que ser positivo. Pero as miñas expectativas eran 

diferentes. A xente sempre nos apoiou moito, pero cando chega a hora da verdade, 

non o notas tanto. Hai que batallar e tirar moito dos ánimos.  De todos xeitos, é unha 

inversión mínima, dez euros gástalos nun par de copas pola noite.  Aparte, é un ben 

común non só para ós afectados, senón para todos os españois. É un medio de 

transporte que empregamos todos,  mañá póde acontecer de novo porque as medidas 

de seguridade non se melloraron. Está todo igual.  

 

 

 



P: ¿Cres que a sociedade non é consciente de que as causas do accidente foron 

varias, non só un fallo humano? 

 

R: Si. Nas redes sociais atópaste comentarios culpando ó PP ou ó PSOE, outros ó 

maquinista… Nós o que queremos demostrar é que foron un cúmulo de 

circunstancias que poderían terse evitado se todo estivese conforme á lei. 

 

P: Cando se inaugurou a liña de ferrocarril Ourense-Santiago- A Coruña fíxose 

como un tramo de alta velocidade. Sen embargo, tras o accidente, tanto Catalá, 

que ocupaba o cargo de Secretario de Estado de Infraestructuras, como Feijoo, 

dixeron que non se trataba dun accidente da alta velocidade para evitar 

consecuencias económicas negativas para España a nivel internacional. ¿Cales 

foron as vosas reaccións? 

 

Velo vir porque os primeiros días todo é apoio, todo é amor, resignasión, axuda… 

pero logo cando xa se van vendo as causas de por que puido acontecer o accidente, 

todo cambia. Cinco días despois do accidente, o señor Catalá dixo que non era de alta 

velocidad, pero non fai falta ser moi listo para saber que o que dicía non era verdade. 

Buscando en Google información, sae o señor Pepiño Blanco con Feijoo inaugurando 

en decembro de 2011 a liña de alta velocidade, e se vas no tren vence carteis que 

poñen: “Liña Ourense- Santiago Alta Velocidade”. 

 

 

P: Cando se inaugurou a liña ferroviaria, Pepe Blanco era Ministro de Fomento. 

O tramo inaugurouse antes de tempo por cuestións electorais, e o ancho de vía 

non é o que hai no resto de España. ¿Qué opinas do eurodiputado socialista? 

 

R: Que está en Europa rascándose a barriga moi feliz. Cando saiu polas listas do 

PSOE como eurodiputado, algúns integrantes da plataforma desprazáronse até 

Madrid para protestar de xeito pacífico fronte ó Parlamento. Estaban os meus irmáns 

e a miña irmá co seu bebé, de tan só catro meses e saiu un político do PSOE 

recriminándolles que lle fixeramos moito dano a Pepe Blanco levando a cabo este 

tipo de protestas. ¿Somos nós os que lle fixemos dano a este home? ¿E o dano que 

nos fixo el a nós? ¿Qué daño lle estamos facendo nós a súa imaxe? 

 

 

 

 

 



P: Agora Rafael Catalá é Ministro de Xustiza e Gómez-Pomar, director de Renfe 

no momento do accidente, é na actualidade Secretario de Estado de 

Infraestructuras. ¿Cómo vos sentides sabendo que ademáis de eludir 

responsabilidades, foron premiados con ascensos? 

 

R: Quédaste como se che tiraran un xerro de auga fría. Cando foi o nomenamento de 

Catalá como ministro houbo en Madrid unha manifestación. Aquí tamén fixemos 

unha nas portas do xulgado, porque como en calquera empresa, cando algo non 

funciona conforme ó establecido, a culpa é dos responsables. Neste caso, en lugar de 

investigar que saiu mal, estes señores reciben premios: hai un cargo pendiente é 

producese un ascenso. O peor é que está máis que demostrado que o accidente non 

tiña que ter pasado se se seguisen as medidas de seguridad. Acabas por darte conta de 

que neste Estado de benestar e democracia onde ti elixes ós teus representantes, estes 

pitorréanse de ti. Din: “Si, somo culpables da morte de 81 persoas, eran os teus 

familiares, pero pasámonolo polo forro, dormimos quentiños pola noite e facemos o 

que nos da a gana no goberno”. 

 

P: Fai uns días presentantes dúas denuncias ante o Parlamento Europeo. ¿Cal é 

a razón de acudir á Europa? 

 

R: Esta denuncia faise por non cumprir as normativas europeas no que se refire a 

seguridade ferroviaria e  por non ter unha comisión de investigación independente do 

goberno.  

 

 

P: ¿Contastes co apoio dalgún partido político? 

 

R: Si, os únicos que nos apoiaron para unha comisión de investigación a nivel 

europeo foron Esquerda Unida, o BNG e UPyD.  

 

P: ¿Este apoio tamén é económico? 

 

R: Non, non temos ningún apoio económico por parte de partidos políticos. Todo o 

que facemos sae íntegramente dos bolsillos da xente que está interactuando. 

  

 

 

 

 



P: ¿Cal é o estado da comisión iniciada aquí en España? Porque Catalá dixo que 

se demoraría un par de semanas, como moito uns meses, pero xa vai un ano e 

medio sen ter respostas.  

 

R: De momento, non se asumiu ningún tipo de responsabilidade por parte do 

goberno. Se imputan e desimputan cada dous por tres, nunca teremos ó resultado da 

comisión. O único que queda claro é que o maquinista é evidente que tivo culpa, iso 

non fai falta que o diga un xuíz. Este señor distraeuse, pasou o que pasou. Podíalle ter 

dado un paro cardíaco mesmo e as medidas de seguridade serían as mesmas, nulas. 

 

P: ¿Estamos entón indefensos ante un fallo humano? 

 

R: Si. O maquinista seguro que non cargar coa responsabilidade da morte de 81 

persoas, seguro. Ningún profesional do transporte, ninguén quere pasar polo que 

pasou el. ¿Ten culpa? Si, pero quen che garantiza a seguridade no tren non é o 

maquinista, é a empresa. Ti cando subes, pagas un billete, cóbranche un importe por 

uns servizos e protección que, supostamente, che ofrecen. 

 

P: Polo tanto o transporte que nos oferta Renfe non é seguro. Sen embargo, o rei 

Juan Carlos estivo en Brasil e Arabia Saudita negociando contratos para que 

esta empresa nacional construíse nestes países unha rede ferroviaria, no caso de 

Oriente, de 15000km. 

 

R: Exacto. Non se pode ter, ó longo de cinco anos, un accidente da alta velocidade, 

senón caeríase o proxecto. A partir de aí, non hai nada máis que dicir, iso tamén o ten 

que saber a xente. O tren non está homologado. Os maquinistas chámanlle 

Frankestein. 

 

P: ¿Por qué este nome? 

 

R: Porque este tren está homologado por partes. Un tren de alta velocidade é 

eléctrico, leva un xerador. Pero este alvia leva ademais un depósito de gasoi, que fixo 

que o tren descarrilara. O xerador é necesario porque como a vía non está rematada, 

hai tramos nos que necesita gasoi para seguir funcionando. Isto especificámolo nos 

informes da denuncia ante o Parlamento Europeo. 

 

 

 

 



P: O pasado 24 de xullo, cando se facía o primeiro aniversario do accidente, na 

Cidade da Cultura celebrouse acto-homenaxe ás víctimas. ¿Que aconteceu ese 

día? 

 

R: Enterámonos que nos ían condecorar coas Medallas de Ouro galegas, que se 

entregan o día 25, o día da Patria Galega. Pero adiantáronas ó 24 porque era o cabo 

de ano da defunción dos nosos familiares. Nós ese día tiñamos un acto en Angrois e 

unha misa na catedral, á que por certo se pediu que non acudise ningún político, 

porque non nos apoiaron e non queríamos que fosen tan só por sacarse a foto e saír 

nos medios. De todos os xeitos, apareceron o alcalde acompañado de membros do 

goberno local e Feijoo, entre outros. 

 

 

P: ¿A ti informáronte do cambio? 

 

R: Non. Nós na plataforma somos catro irmáns e a ningún nos avisaron. Enteramonos 

a través das redes sociais. O 95% das víctimas da nosa plataforma non recibiu a 

invitación. As horas do acto sabiamolas polos medios. Dende un primeiro momento 

nós mostramos o noso rexeitamento a esas medallas porque, ¿que honor ten morrer 

nas vías do tren? O que fixeron desde a Xunta foi crear o seu propio acto social, para 

acaparar os medios e sacarse a foto coas persoas que si foron a recoller as medallas. A 

estas persoas (da outra plataforma de afectados, APAFAS), pediúselles que recollesen 

as medallas no seu nome, que non incluísen ó resto de víctimas. Parécenos unha 

deshonra e unha humillación, non queremos condecoracións. A pesares de todo, ante 

a opinión pública e a política, as víctimas parece ser que estamos moi contentas polas 

medallas recibidas. 

 

P: ¿Os que non fostes invitados ó acto, deixáronvos acceder ó recinto? 

 

R: Non, e todos eramos víctimas. Os que acudiron até Cidade da Cultura, eu non 

puiden acceder ó acto, fixérono a modo de reinvindicación, de protesta polo trato 

recibido inclusive o día do funeral dos nosos familiares. Cando chegaron, saíu a 

policía e fixeron o seu traballo, que era impedir a nosa entrada. Non houbo 

altercados, ninguén se faltou ó respeto. Despois apareceron os medios de 

comunicación, puidéronse dar opinións, mentres no interior do edificio se entregaban 

medallas a dúas persoas que as recolleron en nome de todos. 

 

 

 



P: Despois dese día, escribísteslle unha carta a Feijoo en nome da plataforma, 

recriminándolle ó trato recibido no acto. ¿Recibistes resposta? 

 

R: Non. 

 

P: Para finalizar, gustaríame que me dixeras cal é a túa opinión do AVE. 

 

R: O AVE é bo. Eu son usuaria do tren, de feito, este venres voume a Madrid no tren 

hotel cos meus fillos, porque é máis cómodo que o avión. Pero vou contenta, aínda 

que impón saber que o xerador eléctrico se sae do ancho da vía, porque o problema 

sigue aí. 

 

Nota informativa: O oito de xaneiro, a catro días de finalizar o prazo para o 

mecenado, a Plataforma acadaba a cifra de 50.280 euros. Contan con 53.490€ para 

a realización do proxecto. 

 

 

 


