
Á Corporación chantadina

MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA MELLORA E

AMPLIACIÓN DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Antom Fente Parada, voceiro do Grupo Municipal  Por Chantada-CUP, apresento ao abeiro do

disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do Regulamento Orgánico Municipal e 97.2 do Regulamento de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para

a  súa  discusión  e  aprobación,  se  procede,  relativa  á MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP  PARA

MELLORA E AMPLIACIÓN DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,  que  está  sendo  impulsada  pola  Rede

Galega Polo Direito á Saúde xunto a unha serie de actividades e o Manifesto das traballadoras da

sanidade pública galega pola derogación do Real Decreto-Lei 16/2012. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Non é a primeira vez que a biblioteca e o arquivo municipais teñen suscitado debate no

pleno da Corporación por propostas,  rogos ou perguntas a instancias da CUP. Por exemplo,  no

Pleno ordinario de marzo impulsamos unha moción, aprobada por certo, que recollía dez pontos a

prol da lingua galega e na que o Pleno se comprometeu, entre outras cousas, a dotar de máis fondos

en galego á biblioteca, así como a que estes sexan a maioría das novas adquisicións. Desde entón

pouco se avanzou neste sentido, para alén dunha subvención finalista da Xunta da Galiza para a

adquisición de libros en galego. 



Tamén subliñamos nos debates sobre o orzamento para 2016 e nos das Contas Xerais, para

nós verdadeiro debate sobre o estado do Concello a pesar do desprezo á cámara do absolutismo, que

é preciso criar a aplicación orzamentar de Bibliotecas e arquivos (330) dotándoa de maiores fondos

e en reiterados rogos pedimos que se resgatase do esquecimento e a ruína o arquivo municipal, cuxo

estado ruinoso foi comprobado pola secretaría existindo riscos para a saúde das persoas entrar no

mesmo dado o seu estado calamitoso actual. Toda unha metáfora do trato dado á memoria neste

impaís.

Podería  ser,  pois,  esta  unha moción-recopilatorio  de solicitudes,  propostas,  etc.  do noso

grupo que ficaron esquecidas e/ou abandonadas, mais non é o caso. Desta volta trátase de trasladar a

esta camariña, cada vez máis cativa e inane, a voz do estudantado de Chantada, quen por certo

contactou sen éxito, co concello recorrendo logo ao noso grupo. Tamén contactamos con outros

usuarios de diferentes idades e a diagnose é aínda máis aguda.

 O  relatorio  de  queixas  que  nos  trasladaron  é  amplo,  aínda  que  totalmente  razoábel  e

verídico, a pesar de ser un espazo bastante frecuentado como lugar de consulta e estudo e mesmo se

chegaron a recoller sinaturas para paliar algunhas deficiencias... estando a 100 metros do concello a

insensibilidade de quen goberna non podía ser maior:

1.- Horario curto e falta de persoal, xa que este debe atender numerosas tarefas para alén das

propias dunha biblioteca. Estas eivas explican o horario, que impede por exemplo tamén

abrir nos festivos. Podería explorarse subscreber convenio de prácticas por un período de 6

meses  coa  universidade  como solución  creativa  a  este  problema.  En  todo  caso  debería

existir, como mínimo, unha persoa en exclusiva para atender este servizo con formación en

biblioteconomía e educación para organizala e dinamizala. 

2.- Deficiencias nos fondos bibliográficos, o cal entronca co exposto anteriormente.

3.-  Espazo insuficiente e inaxeitado, sobre todo na “temporada alta” de exames.  Cómpre

lembrar que só nos institutos da vila Chantada conta cun alumnado conformado por 400

persoas ao que habería que engadir a poboación universitaria que vai e vén ou os adultos que

tamén son usuarios da biblioteca municipal. 

Loxicamente, unha bibliotecaciña con 6 mesas non é axeitada nin suficiente e moito

menos se queremos que sexa unha referencia comarcal. 

4.- Descomunal o  scilación térmica no andar superior que dificulta o estudo, tanto en verán

como en inverno, outra das consecuencias de destinar a biblioteca e a sala de estudo un

recint que foi pensado para sala de exposicións non para biblioteca e que hogano é un totum

revolutum onde se celebran plenos, actos culturais, exposicións, turismo, consumo...



5.- Ausencia total de  insonorización que impede a concentración necesaria nun espazo que,

por  definición,  non precisa de máis  ruído que o pasar  das  follas.  O ruído vén tanto do

exterior (por  exemplo  as  actividades  con  crianzas  no  andar  inferior:  sala  infantil,  sala

informática...) como do interior, ora da porta e do solo de parqué do recinto que, como na

casa da música, fala por si só da desconexión e falta de previsión total entre o deseño e

construción dos espazos públicos e o seu destino final. 

6.- Mobiliario deficiente no tocante ás mesas.

7.- A Internet non funciona ben e é de velocidade moi baixa. É impropio dun lugar público

destinado á consulta contar cunha conexión á Rede tan deficitaria, máxime cando se está

pagando unha cantidade nada vulgar por este concepto.

8.-  Raquítica animación lectora infantil e nula para adultos. É bastante sistemático que se

confunda  a animación á lectura coas actividades da casa da cultura ou que sexa o Clube de

leitura do IES Lama das Quendas o que mellor funciona e desenvolve un extraordinario

labor en contraposición coas eivas municipais. 

9.-  Anémica  oferta  de  imprensa (só  dous  xornais  en  castelán  La  Voz  de  Galicia  e  El

Progreso) e  ausencia total de revistas temáticas a diferenza das bibliotecas que funcionan

ben.

Non  pode  ser  unha  escusa,  por  enésima  vez,  o  factor  económico  cando  hai  gastos  do

concello destinados a actividades e/ou espazos con moitísimos menos usuarios, aínda que si pode

ser significativo que nesta lexislatura o destinado a cultura descendera de orzamento en orzamento.

De todos os  xeitos,  unha biblioteca  ben xerida  pode acceder  a  axudas  do  Ministerio  e  fondos

europeos que permitan financiar proxectos innovadores e de calidade.

 A autoorganización do estudando de Chantada, que saudamos e agardamos se manteña, e

Por Chantada-CUP consideran que o 2017 debe ser un ponto de inflexión en que se lixe esta política

que só contribúe a afondar na sombría perspectiva da desertización.

En virtude do exposto desde Por Chantada-CUP propomos que a Corporación adopte, a ser

posíbel por unanimidade, o seguinte 

ACORDO: 



1.-  Crear no Orzamento para 2017 a aplicación orzamentar 332 “Bibliotecas e  arquivos”,

xebrándoa da 330 “Administración Xeral de Cultura” en que está agora subsumida, co gallo

de  conferir  un  maior  transparencia  e  capacidade  de  seguimento  aos  fondos  públicos

destinados a esta duplo fin que, en rigor,  non é un gasto, mais unha inversión.

2.- Proceder no orzamento de 2017 a dotar a partida 332 de maiores fondos do que os até

agora dedicados para ampliar o catálogo.

3.- Dotación orzamentar suficiente para ao longo do 2017 proceder ao traslado e dotación de

mobiliario da nova biblioteca municipal, que debe abrirse no edificio en que hogano está a

policía local, co cal se solventarían as problemáticas que apresenta a localización actual, nada

axeitada. En dita dotación tamén se disporán de fondos suficientes para: a) ampliación do

horario de apertura da mesma,  b) para a catalogación dixitalizada dos seus fondos e c) para

criar unha sala de estudo insonorizada.

4.-  Dotación  orzamentar  para  a  restauración  e  catalogación  do  Arquivo  Municipal,  sen

depuración ao non haber arquiveiro profesional, que podería localizarse nas dependencias do

andar superior da Casa da Cultura por ser de aceso máis esporádico e restrinxido, embora así

favoreceríase máis a súa posta en valor e socialización.

5.- Dar cumprimento á  MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA O CUMPRIMENTO

REAL  E  EFECTIVO  DA  CARTA  EUROPEA  DAS  LINGUAS  REXIONAIS  E

MINORIZADAS, aprobada no pleno ordinario  de marzo de 2016,  nomeadamente no que

atinxe aos pontos 8, 9 e 101.

6.- Solicitar a axuda de 2.000€ para fondos bibliográficos á que ten direito pola súa poboación

o concello de Chantada de acordo coa ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen

as  bases  reguladorasda  subvención  a  concellos  de  Galicia  para  a  mellora  das  coleccións

bibliográficas das bibliotecas ou axencias de lectura públicas municipais integradas na Rede de

bibliotecas de Galiza e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 5 do 09/01/2017).

1 A moción pode consultarse integramente na seguinte ligazón (formato PDF):
 https://porchantada.files.wordpress.com/2016/02/mocic3b3n-por-chantada-cup-para-o-cumprimento-real-e-efectivo-da-

carta-europea-das-linguas1.pdf 

https://porchantada.files.wordpress.com/2016/02/mocic3b3n-por-chantada-cup-para-o-cumprimento-real-e-efectivo-da-carta-europea-das-linguas1.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2016/02/mocic3b3n-por-chantada-cup-para-o-cumprimento-real-e-efectivo-da-carta-europea-das-linguas1.pdf


7.- Impulsar a recuperación da Feira do libro ao longo desta lexislatura para o que cómpre

destinar tamén unha partida orzamentar que se complementará con outra de animación á

lectura con programación para todas as franxas etarias a desenvolverse en espazos axeitados.

8.-  O  Concello  de  Chantada  comprométese  a  pór en  marcha  unha  colaboración  fluída  e

sostida no tempo entre a Oficina de Información Xuvenil (OIX) e a Casa da Xuventude.

9.- O concello de Chantada mudará doravante o horario da OIX, que na actualidade só abre

polas mañás, par a tarde xa que non ten sentido ter unha Oficina de Información Xuvenil

rexentada por unha persoa a media xornada e cun horario coincidente co horario lectivo dos

seus destinatarios potenciais.

Chantada, no 67 cabodano do irmao Daniel.

Antom Fente Parada, voceiro de Por Chantada-CUP


