
Moción de Por Chantada-CUP sobre adopción de medidas necesarias na Escola Infantil e para

ampliación das prazas públicas.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez,  integrantes  de pleno direito  da Corporación do

Concello de Chantada e  voceiros  do grupo municipal  Por  Chantada-CUP, apresentan 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 sobre adopción de

medidas necesarias na Escola Infantil e para ampliación das prazas públicas.

  A tal  efeito,  apresentamos  para  a  súa  discusión,  co  alvo  de  suscitar  a  UNANIMIDADE  da

CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Os direitos da infancia ocupaban unha parte importante e central do noso programa, tanto pola 

súa importancia per se canto pola crise demográfica que padece o interior galego. Neste sentido, aínda 

en outubro denunciamos a falta dun servizo digno de pediatría no noso Concello, por enésima vez1. 

Porén, existen máis problemáticas que requiren a nosa atención urxente, sobretodo, en relación coa 

Escola Infantil.

O 22 de decembro de 2017 rexistramos no Concello a Moción de Por Chantada-CUP a prol 

das escolas infantís na provincia de Lugo desenvolvendo tamén diversos e rogos e cuestións en 

relación coas mesmas ao longo da pasada lexislatura (2015-2019).

No acordo daquela altura expúñanse as seguintes propostas de acordo:

1 Pode verse a nota de imprensa da Comisión política de Por Chantada, intitulada “Por Chantada-CUP exixe á Xunta da
Galiza unha cobertura pediátrica digna para o noso Concello.” na seguinte ligazón:  https://porchantada.wordpress.com/
2019/10/09/por-chantada-cup-exixe-a-xunta-da-galiza-unha-cobertura-pediatrica-digna-para-o-noso-concello/ 

https://porchantada.wordpress.com/2019/10/09/por-chantada-cup-exixe-a-xunta-da-galiza-unha-cobertura-pediatrica-digna-para-o-noso-concello/
https://porchantada.wordpress.com/2019/10/09/por-chantada-cup-exixe-a-xunta-da-galiza-unha-cobertura-pediatrica-digna-para-o-noso-concello/


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 para o curso 2018-2019, 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, antes de final 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.

Pasados dous anos daquela moción constatamos que non foron atinxidas as nosas propostas e 

que estas seguen mutatis mutandis vixentes. No Pleno de xaneiro de 2018 a nosa moción aprobouse 

con 11 votos a favor (Por Chantada, PSOE e Inta) e dúas abstencións (PP) ao aceitarmos a emenda de 

Inta que modificaba a segunda epígrafe e engadindo unha quinta:

2.- Dotar a escola infantil de Chantada de medios materiais e humanos para ampliala cun novo 

módulo.

5.-  Que os concellos non asuman competencias improprias.

É evidente que os acordos adoptados naquel momento non só non foron conquistados, mais 

tamén se verifican novas necesidades e problemáticas asociadas á Galiña Azul de Chantada (coa 

denominación anterior de Galescola).

Durante o curso,  existen tres  baremos:  un ordinario,  un extraordinario en setembro e  outro

tamén extraordinario en decembro. Nestes actualízase a lista de agarda: recóllense novas solicitudes e

intégranse por pontuación a lista de agarda do baremo anterior, para alén de, loxicamente, desaparecer

os admitidos. En cada baremo saen dúas listaxes: primeiro a provisoria e logo a definitiva e poden

consultarse no site do Consorcio Galego de Servizos Sociais.

Pois ben, en varios deses baremos Chantada apresentaba a segunda listaxe de agarda máis

elevada da provincia, só por detrás de Lugo que ten máis de 80.000 habitantes fronte os 8.000 escasos

de  Chantada.  Así  as  cousas,  no  primeiro  baremo ordinario  de  maio  computáronse  11  crianzas  en

agarda: 8 de 1-2 anos e 3 de de 2-3 anos. Na listaxe provisional do baremo extraordinario de setembro

computáronse 14 crianzas en agarda, distribuídos da seguinte forma: 4 de 0-1 ano, 7 de 1-2 anos e 3 de

2-3 anos. Isto obrigou a algunhas familias, polo menos dúas, a recorrer á Galiña Azul de Taboada, por

exemplo. 



Constátase así ano unha infradotación de prazas no noso Concello, cando o problema demográfico é

unha cuestión fulcral e as políticas de conciliación e de axuda ás familias deberían ser prioridade

nas axendas das institucións para loitar por un rural e un interior galego vivos.

O baremo de maio (ordinario) normalmente coincide nas datas coas solicitudes de prazas nas

escolas, cun mes máis ou menos de prazo de apresentación, para o curso que se inicia o 1 de setembro.

O segundo baremo (extraordinario) recolle solicitudes até 31 de agosto. Existe aínda máis un período

extraordinario (decembro) que recolle solicitudes até o 31 de novembro.

En  Chantada  cobriranse  agora  as  tres  vacantes  de  0-1  ano  (baremo  setembro),  ficando  xa

completa a Escola o que significa que só en caso de baixas dos usuarios se movería a listaxe de agarda,

ou cando acepten algunha media xornada de tarde que garantiza a renovación da praza para o seguinte

curso,  pero  que  non  cubre  as  súas  necesidades. No  entanto,  consultada  a  Escola  desde  a  nosa

formación, confirmóusenos que existen xa tres solicitudes para nenos de 0-1 ano para o baremo de

decembro e algunha máis que van receber se temos en conta os impresos de prescrición recollidos por

familias.

Entón, faríase necesario negociar co goberno da Xunta para propoñer unha ampliación de outra

unidade da Escola como xa nos pronunciamos en xaneiro de 2018 desde esta Corporación e facelo,

asociándoo a  xestións  concretas  por  parte  do  Goberno.  Nesta  cuestión todas  e  todos  temos  que

camiñar na mesma dirección e cunha única voz.

Actualmente, a Galiña Azul de Chantada ten 4 unidades, unha por grupo de idade, e a cuarta

unidade adáptase anualmente á idade onde se verifica un maior número de solicitudes. Os horarios

adáptanse tamén para axustar os horarios de persoal á demanda. Este ano até as 18 horas, porque non

hai  nenos, das  18  ás  20  horas, concentrándose  a  demanda  nas  xornadas  de  mañá  ou  continua.

Solicitando,  portanto,  a  quinta  unidade  o Concello  tería  que facer  a  obra e  negociar  coa Xunta o

persoal, mais solucionaría unha das principais necesidades que ten hoxe o Concello.

Isto non é ningunha quimera, pois aínda en setembro deste ano investíronse 141.000 euros na

ampliación da Escola Infantil de Cedeira, achegando o Consorcio 100.000€, do que 80% eran Fondos

Feder da Unión Europea, mentres que 41.000€ foron achegados polo Concello. Neste sentido, desde

Por Chantada, para acelerar conseguir esta meta dun quinto módulo e en vistas de que o Goberno local

prevé unha situación económica folgada en 2020, propomos asumir as obras desde o Concello e que a

Xunta achegue o persoal. No caso de Cedeira as obras partiron dun convenio de colaboración entre o

Concello e a Consellaría de Política Social para as seguintes actuacións: o incremento do espazo das

aulas,  a  reforma completa  da  cociña,  a  instalación  dun sistema de  ventilación  natural  na  área  de



descanso para nenos de 0 a 1 anos ou elementos de protección no desnivel interior que existe entre

andares. 

Porén, infelizmente, as necesidades da  Galiña Azul non son só de capacidade, mais tamén de

servizos e calidade dos espazos.  As familias levan anos demandando un servizo de cociña con

cociñeira  e opóndose ás pretensións  de optar  polo  catering  privado,  cuxas  consecuencias son ben

coñecidas  nos  centros  educativos2.  Non é de recibo que nun país  europeo unha escola  infantil

aqueza a comida de crianzas nos microondas da escola,  mais isto é o que está acontecendo en

Chantada. Estamos lonxe de atinxir unha nutrición de calidade, fundamentada nos criterios que expón a

propria Consellaría3. Como as familias de bebés de 0 a 1 anos van preferir un puré de catering antes do

seu tupper? Que calidade humana temos os representantes da cidadanía que permitimos isto? Significa

o  libre mercado  privatizar e facer negocio de absolutamente todo aínda que custe máis e sexa pior?

Para que se quere entón o Estado e as institucións? Que alcance e significado pode ter para os cidadáns

unha democracia liberal vaciada e viciada? 

Como representantes públicos debemos ter unha especial sensibilidade coas oportunidades e os

servizos das nosas crianzas e maiores, é pois un imperativo para todos os grupos pór remedio a esta

situación vergoñosa, non tanto asinalando culpábeis mais aplicando solucións. A ferramenta que temos

para o anterior é o convenio asinado polo Concello e a Xunta na cesión da mesma e a subscrición dun

novo convenio de colaboración para as obras necesarias.

A maiores, unha terceira necesidade que detectamos, atinxe aos espazos. O Concello acaba  de

facer unha obra na Escola, consistente na substitución do tellado do patio interior con dupla parede,

pois había filtracións da choiva no teito e parede lateral dende fai moitos anos e os continuados parches

non só non solucionaron as deficiencias, senón que no último ano foran a máis. De feito, tiñan que

dispor de tinas para recoller auga e deteriorábase o chan. Na imaxe pode verse o actual resultado:

2 Por pór apenas dous exemplos con repercusión na imprensa:
•“A oposición reclama que a Xunta xestione directamente os comedores e o PP destaca a súa "eficacia" ante os problemas”

in  Europa  press,  12/11/2015,  dispoñíbel  en  https://www.europapress.es/galego/noticia-oposicion-reclama-xunta-
xestione-directamente-os-comedores-pp-destaca-sua-eficacia-os-problemas-20151112202108.html (última  consulta
7/10/2019).

•“Centenares de escolares estuvieron a punto de quedarse sin comer” in  La Voz de Galicia,  20/09/2018, dispoñíbel en
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2018/09/20/centenares-escolares-estuvieron-punto-quedarse-
comer/0003_201809C20C1992.htm (última consulta 7/10/2019).

3 https://www.escolasinfantisdegalicia.es/index.php/servizos/documentacion-nutricional-2/  

https://www.escolasinfantisdegalicia.es/index.php/servizos/documentacion-nutricional-2/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2018/09/20/centenares-escolares-estuvieron-punto-quedarse-comer/0003_20
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2018/09/20/centenares-escolares-estuvieron-punto-quedarse-comer/0003_20
https://www.europapress.es/galego/noticia-oposicion-reclama-xunta-xestione-directamente-os-comedores-pp-destaca-sua-eficacia-os
https://www.europapress.es/galego/noticia-oposicion-reclama-xunta-xestione-directamente-os-comedores-pp-destaca-sua-eficacia-os


Congratulámonos por esta actuación do Goberno municipal, mais sería necesario pintar a Escola

Infantil, xa que non se pintou desde a súa inauguración en 2003, hai 16 anos, cun estado actual de 

evidente deterioro que exixe tamén unha partida específica para o Orzamento municipal de 2020.

Polo exposto, a Corporación do Concello de Chantada en sesión plenaria adoptar o seguinte 

ACORDO:

1.- Instar á Xunta da Galiza para dotar a escola infantil de Chantada de medios materiais e

humanos para ampliala cun novo módulo (o quinto) e unha cociña, asumindo o Concello as obras

correspondentes e a Xunta o persoal necesario para o módulo e a cociña.

2.- A Corporación municipal e o Goberno comprométense a incluír no Orzamento de 2020 do

Concello de Chantada aplicacións orzamentares para  desenvolver as obras do novo módulo e a

cociña.

3.- A Corporación municipal e o Goberno comprométense a incluír no Orzamento de 2020 do 

Concello de Chantada aplicacións orzamentares para o repintado da Escola Infantil.



Chantada, a 9 de outubro de 2019, no 52 cabodano da execución de Ernesto Che Guevara..

Grupo municipal Por Chantada-CUP.
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