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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 A PROL DAS ESCOLAS INFANTÍS NA 

PROVINCIA DE LUGO. 

 

 A tal efeito, apresento para a súa discusión, co alvo de suscitar a 

UNANIMIDADE da CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a 

seguinte 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ben é sabido que a provincia de Lugo ten profundos problemas 

demográficos, mais conta coa taxa máis baixa de cobertura de escolas 

infantís, tanto considerando en conxunto as prazas en escolas infantís 

(cun rateo en 2015 de 28 prazas por cada 100 crianzas de 0 a 3 anos 

e de 36,82% en 2017, en todo caso inferior á media galega situada en 

38%) como tendo en consideración só a rede pública autonómica (só 



9,42% das prazas en escolas infantís do Consorcio e da Axencia Galega 

de Servizos Sociais). 

 

 En maio de 2017 Núñez Feijoo garantiu unha vaga nunha 

escola infantil a todas as familias con crianzas entre 0 e 3 anos que a 

solicitaren. Aquelas que non acederen a unha das financiadas cos 

fundos públicos, acrescentou, receberían a axuda do Bono Concilia para 

unha listaxe de agarda “cero”. No entanto, o curso comezaba sen vaga 

para cáseque 1.200 familias, en canto cun gasto no Bono Concilia de 

4.245.973 € en 2016, en formas de axudas directas entre 45€ e 250€, 

non se solventa o problema1. 

 

A lista de agarda para escolas infantís dependentes da 

Consellería de Política Social no curso 2017-2018 sitúase na provincia 

de Lugo en 678; 644 no baremo extraordinario de setembro. Porén no 

2017, o Goberno galego afirma que Lugo chega apenas a 36,82% de 

cobertura, con 2.136 prazas totais (contando públicas e privadas), xa 

que logo, seguindo por debaixo da media galega. 

 

Segundo dados da Consellería de Política Social, en 2016 e para 

paliar esta situación, a Xunta concedeu 222 bonos concilia na provincia 

de Lugo. No entanto, este bono concilia, en lugar de ser usado como 

un mero recurso temporal mentres non se amplíe a rede pública, é 

utilizado como favorecedor da implantación de escolas infantís 

privadas. Deste xeito, a Xunta arremeda o modelo de ensino 

concertado tamén no ensino infantil, coa idea ultraliberal propria do 

novo xerencialismo 2 do suposto dereito á liberdade de escolla de 

                                                           
1 Raquel Pérez (2017): “A impossibilidade de listas de aguarda zero nas escolas infantis” in Novas 

da Galiza, nº 161, novembro 2017, pp. 14-15. 

2 Antom Fente Parada (2011): Culturas profesionais do profesorado e novo xerencialismo: 

Condicións da práctica profesional dos profesores, Compostela: Faculdade de Ciencias da 

Educación-Universidade de Santiago de Compostela, disponíbel en 



centro, o que nin sequera é real, porque non hai prazas suficientes...  

Por moito bono concilia que exista que alternativa teñen ás escolas 

infantís públicas as familias que quedaron sen praza en Chantada, 

Pantón, en gran parte da Terra Cha ou Mondoñedo? Emigrar? 

Porém, a directora xeral de Familia da Xunta da Galiza, Amparo 

González, nunha reunión coa presidenta da Sectorial galega Paula 

Gundín, non tivo empacho en frear a construción de novos centros de 

ensino infantil en todas as zonas onde existen escolas privadas. Nesa 

reunión tamén se tratou ampliar a contía do Bono Concilia, ou sexa, o 

mantemento e ampliación dos lucros privados por medio de fondos 

públicos en canto se eiva ás familias máis modestas do direito á 

conciliación e dun ensino prescolar público, galego e de calidade. 

 Tal é a falta de vergoña na cara co asunto que seguen sen 

ter respostas as cuestións formuladas polas voceiras de Política Social 

de En Maré, a soberina Paula Vázquez Verao, ou da do PSOE, Noela 

Branco. Por exemplo, durante a apresentación dos Orzamentos Sociais 

para o ano 2018 o conselleiro de Benestar, José Ramón Rey Varela, 

negouse a contestar sobre a solución para as familias nas listaxes de 

agarda. 

 

Así as cousas, a listaxe de agarda para escolas infantís no curso 

2017-2018 situábase en xuño na provincia de Lugo en 678. As 

matrículas chegaban na provincia a 885, 11% do total galego (Galiza: 

9.739 prazas públicas). 

 

A provincia de Lugo ten en 2017, segundo o IGE, 10.781 nenos 

e nenas no grupo de 0 a 4 anos de idade. En Chantada, segundo os 

dados da propria Consellaría, a listaxe de agarda foi de 5 persoas no 

curso 2017/2018, a pesar de que, como denunciamos no seu momento 

                                                           
https://www.academia.edu/6446358/Ant%C3%B3n_Fente_Culturas_profesionais_do_profeso

rado_e_novo_xerencialismo?auto=download (última consulta 27/12/2017). 

https://www.academia.edu/6446358/Ant%C3%B3n_Fente_Culturas_profesionais_do_profesorado_e_novo_xerencialismo?auto=download
https://www.academia.edu/6446358/Ant%C3%B3n_Fente_Culturas_profesionais_do_profesorado_e_novo_xerencialismo?auto=download


alertados por mais e pais, se optou por recurtar persoal en beneficio 

de Melide. 

 

Isto dáse mentres, no seu conxunto, a provincia de Lugo 

acentuou coa crise o seu devalo demográfico, caendo a poboación total 

un 0,8% en 2015 (IGE), reducíndose o peso da poboación lucense no 

conxunto da galega (12,36% en 2016). Entre 2006 e 2016 Chantada 

perdeu 8’8% da súa poboación, a pesar de ser cabeceira comarcal, algo 

sen parangón en entidades locais equiparábeis como Monforte, Sarria, 

Lalín ou Xinzo de Limia. No caso de Taboada a caída é do 19% e no de 

Carballedo de 22%. A isto, cómpre sumar que a media da renda 

declarada no IRPF nos concellos de Pantón, Saviñao, Taboada, 

Carballedo e Chantada está 6.100€ por baixo da galega, 72% da media 

galega3.  

 

Un verdadeiro inverno demográfico e económico só equiparábel 

a devastación causada en territorios que padecen guerras ou pestes. 

Talvez haxa que buscar a explicación, efectivamente, na guerra (a 

Klassenkampf) e na peste (as políticas de terra queimada e corrupción 

que operaron no territorio). Daquela, para posibilitar, senón a 

recuperación demográfica da comarca polo menos deter a súa 

aceleración, é preciso, para alén de políticas activas de emprego e de 

aposta polos sectores produtivos, unha rede digna de servizos públicos 

e, entre estes, de escolas infantís. 

 

 Non obstante, o realmente existente é unha política que favorece 

a empresa privada en detrimento da calidade do servizo e da rede 

                                                           
3 Raúl Jácome Rodríguez (2017): “Que din as estatísticas tributarias da renda persoal nos 

concellos do Miño Medio?” in Alicerces, nº 2, Chantada: Irmandade Cultural País do Faro, pp. 

95-115. 



pública de escolas infantís, o que atinxe directamente ao Concello de 

Chantada. 

 

 Novamente a realidade e os dados, lembremos que son cifras da 

propria Xunta, estragan a bonita propaganda –comprada, por certo, 

aos medios de comunicación social tamén a golpe de subvencións cos 

cartos de todos– de Feijoo e o PP.  Só así se entende como a Xunta 

pode ter a falta de vergoña na cara de afirmar que «o obxectivo da 

Administración autonómica é conseguir que todos os concellos conten 

cun recurso de conciliación e que todas as familias solicitantes dunha 

praza para a atención de nenos e nenas de entre cero e tres anos a 

obteñan e que non exista lista de agarda».”. Non, nen hai recursos 

suficientes para cubrir toda a demanda nen están repartidos con 

proporcionalidade perdendo máis as comarcas como as nosas onde, 

precisamente, servizos deste tipo son esenciais para confrontar o 

inexorábel avance do deserto verde. 

 

Así, sirva o exposto para xustificar a proposta que facemos ao 

pleno do Concello de Chantada, propondo a adopción do seguinte 

 

ACORDO 

 

1.- Instar á Xunta de Galiza a incluír nos orzamentos partidas 

suficientes para a posta en marcha de 700 novas prazas 



públicas en escolas infantís na provincia de Lugo antes de  que 

remate, que son as que pola listaxe de agarda se precisan. 

 

2.- Dotar a escola infantil de Chantada de medios materiais e 

humanos para ampliar en dez o seu número de prazas. 

 

3.- Apresentar, no primeiro semestre do ano 2018, perante o 

Parlamento Galego un plano orzamentar e un plano que permita 

garantir a gratuidade total do ensino de 0 a 3 anos, de xeito 

progresivo, antes de rematar 2020. Para alén do anterior, 

garantir que as crianzas sexan educadas na lingua propria das 

galegas e dos galegos. 

 

4.- Reorganizar as prioridades da política pública cara as 

escolas infantís, de tal xeito que os fondos do bono concilia 

máis as axudas a garderías privadas e de iniciativa social, se 

reorienten a aumentar máis a rede de escolas infantís públicas. 

Do mesmo xeito, debe inverterse a tendencia actual en que é 

maior o apoio da Xunta a garderías privadas cás escolas de 

titularidade municipal. 

 

 

 
En Chantada a 27 de decembro de 2017. 

 

 

 

 

 

Antom Fente Parada, voceiro de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular. 
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