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Nota de prensa 
 

 

O PSOE considera “unha auténtica desfachatez” que a Xunta “lle pase 
agora a factura” a Prescolar na Casa cando provocou o seu peche 

 
Docasar asegura que, ó esixirlle a esta Fundación a devolución de 6.000 euros, 

demóstrase que o PP “emprega a crise para facer un axuste ideolóxico”, xa que pimeiro 
suprime por vontade propia o programa e agora reclama unha subvención que foi 

necesaria e imprescindible para manter este proxecto considerado un referente fóra de 
Galicia 

 
Subliña que “a Xunta non se entera” ó enviar a notificación persoal coa petición á sede 

desta Fundación que foi desmantelada pouco despois do peche definitivo, o que corrobora 

a “a incompetencia máis absoluta” da Conselleira de Traballo 
 

Fronte a un Partido Popular que “dilapidou a Educación”, destaca o traballo da Deputación 
de Lugo pois, grazas ó seu apoio económico, Prescolar na Casa puido garantir o pasado 

ano que 737 nenos da provincia seguisen recibindo esta ensinanza gratuíta 

 
O PSdeG-PSOE considera “unha auténtica desfachatez” que a Xunta de Galicia esixa a devolución de 

6.000 euros a Prescolar na Casa, correspondentes a unha subvención concedida a esta Fundación en 
2009. Neste senso, o deputado autonómico e voceiro de Educación no Parlamento galego, Vicente 

Docasar, denuncia que a administración autonómica “non para de castigar á comunidade educativa. 
Unha vez máis demóstrase que emprega a crise para facer un axuste de tipo ideolóxico. Primeiro 

suprime por vontade propia este programa e agora reclámalles unha axuda concedida. Isto é inaudito 

e inadmisible”. 
 

Deste xeito, o deputado autonómico critica, unha vez máis, que “non só non entenderon ou non 
quixeron entender” este programa pioneiro na provincia, que desempeñou “un extraordinario labor” 

durante máis de 35 anos, contando coa mellor valoración tanto dos usuarios como das institucións 

que ó longo do tempo teñen colaborado con esta Fundación, senón que agora “pásanlles a factura por 
un traballo que foi imprescindible en Lugo”. 

 
O deputado socialista considera que esta iniciativa supuxo unha experiencia de atención á infancia 

“orixinal, pioneira, vertebradora e cen por cen autóctona”, polo que é “inadmisible que agora lles 
pidan estes cartos, despois de ser a propia Xunta a que decidiu eliminar de cheo este programa, 

considerado un referente fóra de Galicia”.  

 
“A Xunta non se entera” 

Así mesmo, Vicente Docasar subliña que “a Xunta de Galicia non se entera” ó enviarlle a notificación 
persoal á sede desta Fundación, cando “foi desmantelada pouco despois do peche definitivo”. 

 

O socialista subliñou que isto demostra “a incompetencia máis absoluta” da Conselleira de Traballo. A 
este respecto, indicou que “esta actitude non nos sorprende logo de ver como a propia responsable 

deste departamento declinou comparecer no debate da Iniciativa Lexislativa Popular que os socialistas 
levamos ó Parlamento en decembro de 2012, e que foi respaldada por 2.000 persoas”. Por elo, 

Docasar repróchalle ó Goberno galego que se gabe de querer defender e apoiar o rural, cando a 
maior parte das medidas que se levan a cabo, van xustamente na dirección contraria. 

 

Traballo da Deputación de Lugo 
Así mesmo, o socialista loubou o traballo doutras administracións como a Deputación de Lugo, que 

malia non ter competencias na materia, si que amosou un forte compromiso con este colectivo. 
Precisamente, o organismo provincial, presidido polo líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez 
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Besteiro, as¡nou en maio de 2012 un convenio de colaboración con esta Fundación, a través do cal o 

organismo provincial achegou 65.000 euros para garantir que 737 nenos e nenas da provincia e as 
súas familias, o 91%  procedentes das zonas rurais, seguisen recibindo estas ensinanzas gratuítas e 

de calidade que ofrecía este programa educativo o pasado ano.  

 
Deste xeito, a institución luguesa aumentou nese ano nun 25% as súas axudas a Prescolar, mentres 

que a Xunta reduciu a cero a súa achega, o que obrigou a destruír 11 postos de traballo e atender a 
1.000 familias menos en Galicia. “A Xunta é a administración que ten competencias na materia, é 

obriga desta administración garantir a igualdade de oportunidades educativas, acabando coas 

diferenzas entre zonas rurais e urbanas, pois se tan importante é levar ó rural a telefonía e a internet 
tal e como anunciaba estes días o seu Presidente, máis o é a Educación”, destacou Docasar. 

 
Segundo datos oficiais de Prescolar na Casa, a anulación da subvención por parte da Xunta -500.000 

euros- conlevou recortes no seu servizo. No último ano, estaba presente en 195 Concellos galegos, é 
dicir, no 62% do total. No caso da provincia, o programa atendeu ata 2012 o 85% dos municipios 

lugueses, é dicir, prestou o seu servizo a un total de 57 municipios. Anteriormente a este exercicio, 

cubría case a totalidade, 65 dos 67 Concellos da provincia, todos agás Negueira de Muñiz e Ourol 
debido á ausencia de demanda.  

         

“Os gobernos do PP dilapidaron a Educación” 

Os recortes aplicados polos gobernos do Partido Popular, sumados á Lei Wert, sacrifican claramente a 
calidade educativa e “converten o ensino nun privilexio, só ó alcance de quen o poida pagar”. Proba 

delo, reiterou o voceiro de Educación na Cámara galega, é que 7.000 familias de Lugo vense 

obrigadas a pagar este ano polo comedor escolar, un 31% máis que en cursos anteriores. Destas 
7.000, máis de 4.000, teñen que abonar 100 euros mensuais para que os seus fillos poidan comer ó 

mediodía. “E para que fai isto a Xunta de Galicia? para facer caixa. Saben canto vai recadar Feijóo só 
na provincia de Lugo con estes 100 que lles cobra ás 4.000 familias durante os 9 meses do curso 

académico? 3.600.000 euros por un servizo que ata o de agora era gratuíto. Isto é inaudito”, concluíu. 

 
Ademais, o Partido Popular, tal e como lembrou o voceiro de Educación, é o responsable de que hoxe 

a provincia conte con 49 aulas e 67 mestres menos que hai 2 anos; de que haxa 546 docentes 
universitarios menos, retrocedendo a niveis de 2005; de que se eliminasen 5 centros e 72 unidades de 

ensino dende 2010; de que os nenos de Ribeira de Piquín viaxen dúas horas ó día para estudar en 
Meira; de que a Consellería obrigue a un rapaz de Guitiriz a facer un percorrido en autobús de 2 horas 

cando ten o colexio a 15 minutos; de que en Samos haxa os mesmos profesores para alumnos de 9 

cursos diferentes; de que en Cervantes un mestre deba atender a rapaces de 5 idades distintas; de 
que catro Concellos da Montaña lucense -Samos, Cervantes, Navia de Suarna e O Incio- se quedasen 

este curso sen 5 profesores especializados en Infantil; de que os alumnos do Colexio de Educación 
Especial Infanta Elena de Monforte teñan que abandonar o centro cando cumpren os 21 anos, 

levando ás familias a unha total desesperanza; e de que se siga sen garantir o mantemento do IES As 

Mercedes cando é o centro de referencia para o sur da provincia.  
 

 
29 de outubro de 2013 

 
Saúdos,  

Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


