
Á atención do Presidente da Corporación municipal.

Solicitude do grupo municipal Por Chantada-CUP en relación

ao edificio da Casa da Música após o incendio do día 10 de

xullo de 2020.

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, con enderezo electrónico

a efeitos de notificación en  cupchantada@gmail.com e enderezo postal Outeiro, 4, Santa Cruz de

Viana, 27519, Chantada, apresentan a seguinte solicitude.

EXPOÑO:

O pasado 10 de xullo, como é ben sabido, Chantada asistiu a un desafortunado incendio no teito e

escadas da Casa da Música. As causas descoñecidas por encanto, apontando algunhas hipóteses á

manipulación  de  xel  hidroalcóholico,  mais,  en  todo  caso,  puido  producirse  un  incidente  desta

natureza en calquera momento. Outros incidentes téñense procucido no inverno, fundamentalmente

caídas  por  mor  do  esvaradío  da  superficie  como  dabamos  aínda  conta  no  Pleno  ordinario  de

novembro de 2019, sen obtermos aínda solución ao longo destes anos.

Sobre o libro do edificio, que houbo que pedir á empresa a instancia nosa ao non existir copia no

Concello;  a  falla  de  mantemento  e  actuacións;  e  outras  cuestións  sobre  as  que  xa  nos

manifestaramos no seu día, fundamentalmente por medio de:
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1) Moción  para  que  o  goberno  municipal  compareza  en  sesión  plenaria  extraordinaria  e

monotemática para explicar por que non se seguiu o mantemento do edificio da Casa da

Música conforme o disposto no libro do edificio, 18 de xaneiro de 20161.

2) Consideracións de Por Chantada-CUP sobre o informe do arquitecto, 3 de maio de 20162.

3) Libro do edificio Edificio Municipal de Uso Múltiplo: Escola de Música e Danza e Oficinas

Sindicais de Chantada, de 194 páxinas e que conta cunha sección II intitulada “Normas e

instrucións de uso, conservación e mantemento”, que comeza na páxina 25 e que, por súa

vez, ten dúas epígrafes: “A.- Manual de uso e mantemento” e “B.- Rexistro de operacións de

mantemento e reparación”.

4) Libro do edificio3.

O arquitecto municipal, no seu informe de 2016 elaborado a raíz da nosa moción, indicaba que

«apresenta problemas polo nulo mantemento recibido» (páxina 2) ou «non lle consta a este técnico

certificado e rexistro do manual de actuacións realizadas no inmóbel» e «a falta de mantemento

alcanza unicamente ao material que conforma a cuberta transitábel». Sobre o procedemento perante

fisuras e fendas e as inspeccións que se deben realizar por técnico competente cada 3 e 5 anos

remitimos ao documento nº2 indicado anteriormente.

No libro do edificio,  documento nº3 indicado anteriormente, recóllese sobre a coberta que persoal

cualificado debería cada ano eliminar calquera tipo de vexetación ou materiais acumulados polo

vento; manter a protección da cuberta nas condicións iniciais e «aplicación dun produtor tipo lasur

para o correcto mantemento da madeira», cuxo estado se debe comprobar cada 3 anos. Nunca se

realizou nada disto desde a entrega en 2012, como xa indicamos no seu momento, deteriorándose

notabelmente a madeira e permitindo que a suxidade ou elementos de todo tipo penetrasen até o

material illante, que é potencialmente inflamábel e acelerante en caso de incendio.

Precisamente,  o pasado 13 de maio caducaron os dez anos da garantía  da madeira,  segundo o

certificado de tratamento da mesma expedido por Maderas Besteiro a 13 de maio de 2010. En todo

caso a garantía xa estaba invalidade por neglixencia municipal, porque non se aplicou anualmente o

tramento tipo lasur xa mencionado.

1 Dispoñíbel  en  https://porchantada.files.wordpress.com/2016/01/mocic3b3n-casa-da-mc3basica.pdf (última consulta

12 de xullo de 2020).

2 Dispoñíbel  en  https://porchantada.files.wordpress.com/2016/05/posicic3b3ns-de-por-chantada-cup-sobre-o-informe-

do-arquitecto.pdf (última consulta 12 de xullo de 2020).

3Dispoñíbel en  https://porchantada.files.wordpress.com/2016/01/libro-edificio-chantada-fase-i.pdf (última consulta 12

de xullo de 2020).
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As catástrofes,  como é un incendio,  non sempre son evitábeis  e  poden producirse  en calquera

momento. Ora ben, a ausencia do correcto tratamento e conservación non axuda. O determinante

agora é sabermos que vível de calor se chegou a acadar e se atinxiu á estrutura. En consecuencia,

SOLICITO:

1.-  Debe  facerse  o  máis  rápido  posíbel  unha  análise  do  dano  e,  en  función  de  como  a

temperatura puido atinxiu á estrutura adoptar as pertinentes solucións. 

2.- Desde á fin do confinamento pola COVID-19 existe tamén terraza sobre o Auditorio o

Goberno municipal debería revisar esta autorización e se hai seguranza para a mesma, pois o

que pasou puido producirse en calquera momento.

3.- Pór carteis que prohiban fumar na cuberta do edificio e procurar unha solución eficaz

para evitar o tránsito sobre a mesma no inverno por mor da xeada para evitar caídas.

4.- Proceder a atender as demandas de Por Chantada formuladas en 2016 sobre o correcto

tratamento e conservación do edificio, a comezar polo rexistro de todo o feito e que se faga a

partir de agora no Manual de actuacións.

5.- Aproveitar a reforma necesaria para procurar solucións para a cristaleira do cenario do

auditorio,  dado  que  se  alcanzan  temperaturas  elevadas  coas  consecuencias  xa  coñecidas:

esnaquizado o pano de fundo, gasto elevado en ar acondicionado...  O financiamento pode

facerse mediante modificación orzamentar, por exemplo desde as partidas 334.489.01 (parte

dos 58.000€ de subvención das festas do Carme) e do programa 338 (Festas populares), xa que

este ano non se vai gastar o mesmo nas festas patronais.

6.- Mellorar o mantemento de escadas interiores así como a limpeza do edificio.

Sen outro particular, reciban un cordial saúdo.

Chantada, 15 de xullo de 2020.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez.

Grupo municipal Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular.


