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Moción de Por Chantada – CUP para a ampliación das prazas

públicas na Escola Infantil e medidas para a conciliación.

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 para a ampliación das

prazas públicas na Escola Infantil e medidas para a conciliación.
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  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:

I.- A situación da Galiza: conciliación, corresponsabilidade e pandemía.

A atención da infancia de 0 a 3 anos é un servizo esencial para a conciliación da vida laboral e

familiar e para a  igualdade entre homes e mulleres, pois continúan sendo as mulleres as principais

coidadoras de menores de 3 anos, as que máis solicitan redución de xornada por coidado de fillos/as e

as que máis tempo adican a tarefas relacionados co coidado e co fogar. Por outra parte, cada vez máis,

demóstrase  que  a  etapa  educativa  dos  0  aos  3  anos  é  esencial  para  garantir  a  igualdade  de

oportunidades no acceso á educación e nos resultados académicos posteriores entre nenos e nenas,

e constitúe un servizo indicado para reducir os índices de risco de pobreza infantil e as consecuencias

desta situación na infancia, para alén que cada euro investido en educación ten un retorno de sete,

segundo o premio Nobel de economía Stiglitz1.

Para UNICEF, no seu informe da Axenda 2030, é un obxectivo «asegurar que todas a nenas e

todos os nenos teñan acceso a servizos de atención e desenvolvemento na primeira infancia e educación

prescolar de calidade, a fin de que estexan prontos para a ensinanza primaria»2. Porén, coa COVID-19

moitas crianzas perderan o acceso á escola e millóns delas non volverán, nomeadamente as nenas. 

Certamente,  non  é  esta  a  situación  no  noso  primeiro  mundo,  onde  Wallersteim3 e  outros

lémbranos a existencia dun cuarto cada vez máis alargado conforme avanza a precariedade e recúa o

welfare  state,  mais  debemos  reforzar  a  educación  infantil  para  evitar  o  agravamento  das

consecuencias  sociais  e  económicas  da  crise  da  COVID,  entre  as  cales  está  xa  o  retroceso  na

igualdade e corresponsabilidade de homes e mulleres, cun aumento da fenda salarial de xénero e caída

1 STIGLITZ, Joseph E. (2019):  Pessoas, poder e lucro. Capitalismo progressista para uma era de descontentamento.
Lisboa: Bertrand Editora, pp. 79-81 e 285-287.

2 “Informe Unicef sobre garantía do dereito educativo 0-3 anos”. Dispoñíbel en: https://bit.ly/2TSaeIm (última consulta 
21/06/2021).

3 WALLERSTEIN, Inmanuel (1999): O capitalismo histórico seguido de A civilização capitalista. Vila Nova de Gaia: 
Estratégias Criativas.

https://bit.ly/2TSaeIm
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do emprego feminino en  todo o mundo,  xa  que as  carencias  sociais  dos  estados súplenas,  na  súa

maioría, os coidados prestados por mulleres de xeito gratuíto nos fogares.

Na Galiza,  esta etapa depende da Consellería de Política Social  e conta con disparidade de

acceso  e  de  servizos  no  territorio,  non  garantíndose  unha  rede  pública,  gratuíta  e  universal.  O

galimatías  do  sistema  galego  é  evidente:  por  un  lado,  están  as  escolas  infantís  dependentes  do

Consorcio Galego de Servizos Sociais (rede “Galiña Azul”); da Axencia Galega de Servizos Sociais;

prazas concertadas pola Xunta con centros privados; e escolas infantís e puntos de atención á infancia

de titularidade municipal (PAI), alén da oferta de prazas en centros privados. As características dos

centros  están  reguladas  no  Decreto  329/2005,  de  28  de  xullo,  polo  que  se  regulan os  centros  de

menores e os centros de atención á infancia4.

Na sur de Lugo existen os seguintes centros de atención á infancia5:

CONCELLO CENTROS ATENCIÓN INFANCIA

PÚBLICOS (PRAZAS)*

POBOACIÓN INFANTIL POBOACIÓN TOTAL

(2019)

SOBER P.A.I. MUNICIPAL 20 56 2.303

BÓVEDA P.A.I. MUNICIPAL 20 24 1.582

MONFORTE ESCOLA MUNICIPAL 41

PRAZAS FINANCIADAS VARIABLES

EN 2 CENTROS PRIVADOS

589 18.424

PANTÓN ESCOLA INFANTIL CONSORCIO 20 48 2.562

A POBRA DO BROLLÓN 0 26 1.683

O SAVIÑAO ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 41 61 3.727

TERRA DE LEMOS 142 803 30.282

CARBALLEDO P.A.I. MUNICIPAL 20 49 2.245

CHANTADA ESCOLA INFANTIL CONSORCIO 56 251 7.999

TABOADA ESCOLA INFANTIL CONSORCIO 20 35 2.781

CHANTADA 96 335 13.024

FOLGOSO DO COUREL CASA NIÑO 5 22 1.053

QUIROGA ESCOLA INFANTIL CONSORCIO 20 89 3.292

RIBAS DE SIL 0 19 1.068

QUIROGA-COUREL 25 129 5.413

SUR DE LUGO 258 + 5 1.267 (0-4) 48.719

4 Decreto 329/2005, de 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á  infancia.
Dispoñíbel en https://bit.ly/3iWkpWU (última consulta 21/06/2021).

5 Dados do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.

https://bit.ly/3iWkpWU
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En todo o sul de Lugo só hai 258 prazas públicas en escolas infantís da Xunta, máis 5 en

Casa Niño.  Pola  falta  de datos  desagregados,  non é  posíbel  coñecermos cantos  bonos concilia  se

concederon pola Xunta en cada concello para sufragar matrícula de nenos e nenas en centros privados,

mais no curso 2018-2019 concedéronse 4.414 bonos en toda Galiza; no 2017-2018, foron 36 para o

Concello de Monforte.

O “marco” de bonificación e legal está conformado pola  Lei 7/2019, do 23 de decembro, de

medidas fiscais e administrativas, “lei de acompañamento” dos Orzamentos de 2020, que modificou a

Lei de Servizos Sociais para estabelecer a gratuidade de atención educativa para a segunda filla ou fillo

e sucesivos nas escolas infantís dependentes da Xunta e nas prazas concertadas en centros privados, en

vigor dende o 1 de abril de 2019. Canto ao prezo das escolas infantís da Xunta regúlase na  Decreto

91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica o Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba

o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería6.

Porén,  este  “marco”  ao  tempo  que  non  garante  prazas  suficientes  fundaméntase  nunha

ideoloxía natalista que pretende “fomentar” a natalidade como se fora un ben per se, sen modificar as

condicións precarias de traballo, que provocan a emigración de persoas galegas en idade fértil, e que é

a causa principal de que as mulleres non poidan ter a descendencia que desexan ter. Así, a Xunta non

ambiciona acadar a universalidade de acceso á atención da infancia entre 0 e 3 anos, pois prioriza

“premiar” a quen ten un segundo fillo, sen importar as condicións socioeconómicas, de xeito que unha

familia monoparental con ingresos medios paga por usar as escolas municipais mentres unha familia de

alto nivel de renda ten de balde a praza da súa segunda filla na escola autonómica. 

Neste sentido, a rede de ensino infantil é un recurso fundamental desde o punto de vista da

conciliación,  mais  non  suficiente:  cómpren  permisos  de  maternidade  e  paternidade  iguais  e

intransferíbeis, superiores aos actuais, dun ano, estando, ademais, demostrada a importancia para o

desenvolvemento emocional do contacto afectivo coas persoas proxenitoras ou titoras dos e das bebés

durante o primeiro ano de vida.

6 “Decreto 91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica o Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o 
réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería”  Dispoñíbel en https://bit.ly/3zJQyXF (última 
consulta 21/06/2021).

https://bit.ly/3zJQyXF
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II.- Chantada: crónicas e crecentes listaxes de agarda.

Folga dicer que a educación e os direitos da infancia ocupaban unha parte importante e central 

do noso programa eleitoral de 2019, pontos V e VI, con 9 liñas de actuación. Incluíndo a protección da 

actual oferta educativa en educación infantil e a mellora das instalacións7.

Xa  na  pasada  lexislatura  rexistraramos,  en  22  de  decembro  de  2017,  a  Moción  de  Por

Chantada-CUP a prol das escolas infantís na provincia de Lugo8, aprobada por 11 votos a favor (Por

Chantada, PSOE e Inta) e dúas abstencións (PP).  O acordo, que incluía unha emenda do grupo Inta, era

do seguinte teor:

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  ampliala  cun  novo  
módulo. 

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.

5.- Que os concellos non asuman competencias improprias.

É  evidente  que  os  acordos  adoptados  naquela  altura  non  foron  atinxidos  e  que  novas

necesidades e problemáticas asociadas á  á Galiña Azul de Chantada obrigaron a apresentar novamente,

en  novembro de  2019,  Moción de  Por  Chantada-CUP sobre  adopción de  medidas necesarias  na

Escola Infantil e para ampliación das prazas públicas. Iso si, agora Inta transmutada en PP, deitaba

7 “Unha alternativa integral Por Chantada” in  Por Chantada.  Dispoñíbel en  https://bit.ly/3vMwZKU (última consulta
21/06/2021).

8 “Moción de Por Chantada-CUP a prol das escolas infantís na provincia de Lugo” in  Por Chantada. Dispoñíbel en
https://bit.ly/3qeBcWN (última consulta 21/06/2021).

https://bit.ly/3qeBcWN
https://bit.ly/3vMwZKU
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todas as nosas proposta sen oferecer alternativa porque supuñan asumir tamén compromisos desde o

Concello.

Dous anos despois, coa pandemía da COVID-19 polo medio, a insuficiencia de prazas é aínda

maior e cronificouse. Na listaxe de agarda definitiva do baremo ordinario para o curso 2021-2022

figuran 10 alumnos e na provisional 13. Os tres que desaparecen encontraron praza noutra escola

(Taboada, Lalín e Vilamarín) cos prexuízos que trae consigo (compra doutro coche, desprazamentos

co  neno...)9 e  pondo en  risco  que  parellas  mozas  con  infantes  se  formulen  deixar  de  tecer  o  seu

proxecto de vida aquí, un luxo que non podemos permitirnos10. Porén, o pior está por chegar, xa que en

setembro e decembro haberá novos demandantes, mais non prazas, polo que a listaxe de agarda será

substancialmente maior11.  De momento das dez crianzas en agarda tres están empregando a Escola

Municipal da Barrela e seguen mantendo a petición en caso de vacantes.

Cos dados da serie histórica na mao,  en varios 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.  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.

Desta  arte,  Por  Chantada  entende,  así  como  moitas  familias  que  teñen  transmitido  o  seu

malestar, que é urxente negociar co goberno da Xunta para propoñer unha ampliación de outra

9 Vilamarín, Lalín e Taboada pertencen á mesma Rede pública ca Chantada, polo que a aplicación bórraos da listaxe de 
agarda ao adxudicarlles unha praza pública e non poden esperar a outra que eventualmente puidese ficar libre en 
Chantada. Outro handicap. 

10 No anterior curso á pandemía, o curso 2019-2020, 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. 

11 Lembramos que, 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.
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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.

Así pois, a Galiza Azul de Chantada dispón de 3 unidade, unha por grupo de idade, e a cuarta

unidade  adáptase  anualmente  á  idade  onde  se  verifica  un  maior  número  de  solicitudes.  Portanto,

solicitando 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. Noutras localidades o

Consorcio ten  financiado até 80% da actuación con Fondos Feder da Unión Europea e  agora

Goberno local e Xunta partillan as mesmas siglas polo que entendemos que é o momento propicio.

Sería  tamén  o  momento  de  pular  por  unha  cociña  e  polo  consumo  de  alimentos  de

proximidade e non polo catering privado. As cantinas escolares teñen un papel central para unha

cociña colectiva artesá, pública e social que vertebre a comunidade educativa. Así o entenden en cada

vez máis lugares de Europa e así o defendemos en varias ocasións, como tamén o ten feito o Sindicato

Labrego Galego (SLG). Valorar o traballo dos produtores locais, os alimentos saudábeis, a centralidade

do territorio e da soberanía alimentar...  iso xa sen contar os inúmeros beneficios para a saúde das

crianzas e a contribución económica ao tecido produtivo local12.

Entendemos entón que é precisa unha nova cociña ou, no seu defeito, até se poderían estudar

fórmulas coa Xunta para que as cociñas dos CEIP puidesen fornecer tamén a Galiza Azul. As familias

durante anos demandaron un servizo de cociña con cociñeira e opuxéronse ás pretensións de

optar polo catering privado que, no entanto se impuxo para centros de día e galiñas azul do sul de

Lugo.

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, 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.
12 PERRENOUD, Marc e Pierre-Yves Rommelaere (2021): “A cantina como lugar de luta” in Le Monde Diplomatique – 

Edução portuguesa, pp. 36-37.
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Polo exposto, a Corporación do Concello de Chantada en sesión plenaria adoptar o seguinte 

ACORDO:

1.- Impulsar por parte do Concello de Chantada as xestións para atinxir un convenio coa 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 ou, no seu defeito, explorar fórmulas para empregar

alimentos locais e as cociñas dos CEIP. 

2.- A Corporación municipal e o Goberno comprométense a incluír no Orzamento de 2022 do

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

facer  a  achega  económica  complementar  aos  Fundos  Feder  cunha  xeración  de  crédito

extraordinario con cargo ao RTGX.

3.- Trasladar á Xunta a necesidade de acadar a universalización da atención educativa de 0 a 3

anos,  como  servizo  público  para  a  conciliación  e  para  a  educación  da  infancia,  dependente

integramente da Administración Autonómica.

4.- Trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de acadar o aumento dos permisos retribuídos

por maternidade e paternidade até un ano de duración con cargo á Administración Xeral do

Estado.

5.- Impulsar unha Mesa de Traballo entre os concellos da zona sul de Lugo para facer unha

proposta de homologación das condicións das escolas infantís en todo o territorio e solicitar á

Xunta máis prazas de escolas infantís até cobrir a demanda existente e as previsións a futuro.
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Chantada, na data de sinatura dixital.

Grupo municipal Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular.
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