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Docasar intenta por 2ª vez nun mes concienciar á Xunta para atopar unha 
solución xusta ás reivindicacións dos pais do Colexio Infanta Elena  

 
A Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego do Parlamento tratou hoxe unha nova 

iniciativa do deputado monfortino sobre a problemática das familias do centro educativo 
de Monforte, e que volve a poñer de manifesto que a administración galega non ten feita 

ningunha previsión sobre este problema que se vén arrastrando dende hai varios anos 

 
O Executivo galego xustifica a súa resposta, argumentando que na comarca e no 

conxunto da provincia existen centros da Xunta ás que podería acollerse este colectivo, e 
que as familias destes rapaces aínda “non chamaron á nosa porta” 

 

Docasar denuncia “o discurso machacón de que as cousas teñen que ser así porque non 
temos medios para facer nada distinto” cando na comarca se fixo un investimento 

millonario -10,6 millons de euros- para facer unha gran residencia de discapacitados, 
mentras que acometer a inversión pública que reclama o colectivo din que non é posible 

non tempos actuais” 
 

O Partido Popular confirmou este venres no Parlamento de Galicia que non dispón de ningunha 

previsión que permita garantir a permanencia do alumnado do colexio de Educación Especial Infanta 
Elena, de Monforte de Lemos, unha vez superados os 21 anos. Deste xeito, a Consellería de Traballo e 

Benestar desenténdese do grave problema que supón que, estes mozos, unha vez cumprida esta 
idade, se vexan obrigados a abandonar o centro; o que supón a perda de destrezas e de habilidades 

adquiridas ó longo dos anos. Esta é conclusión que se extrae da resposta dada polos representantes 

do Goberno autonómico ás preguntas formuladas no día de hoxe polo deputado socialista monfortino, 
Vicente Docasar. 

 
Proba deste “desentendemento” é que o Partido Popular recoñeceu publicamente que “os datos da 

Consellería non coinciden coa demanda que se está a reclamar”, engadindo que “é preciso analizar as 
necesidades en termos cuantitativos e cualitativos”. Así mesmo, indicaron que existen 36 alumnos 

escolarizados en dito centro educativo, dos que 7 cumprirán este curso escolar os 21 anos e, que, 

“loxicamente precisarían unha alternativa”. Neste senso, dende Traballo explicouse que, das 808 
prazas para persoas con discapacidade, 123 están localizadas na zona de Monforte, polo que, tendo 

en conta que algunas están vacantes, os alumnos do Infanta Elena poderían acollerse a outras 
posibilidades e prestacións económicas para acceder a algún servizo non público, así como á Lei de 

Dependencia”. Ante tales afirmacións, Docasar destacou que, logo das conversas mantidas cos pais 

dos rapaces escolarizados, “os alumnos non están evaporados, están nas casas sen atender. Hai que 
darlles unha saída para que teñan as mesmas oportunidades”. Pola contra, o Partido Popular, indica 

que, non teñen problema en recibilos, “pero que non nos consta que chamasen á nosa porta”. 
 

“Discurso machacón” 

Dadas as respostas emitidas polos representantes da Consellería de Traballo, que non desvelan en 
ningún momento se a Xunta de Galicia ten previsto dar unha solución ó problema, o deputado 

autonómico subliña que “vai calando na sociedade ese discurso machacón de que as cousas teñen 
que ser así porque non temos medios para facer nada distinto. Eu digo, pola contra, que hai cartos 

segundo para qué. É precisamente esa unha das grandes falacias desta crise que estamos a vivir. Na 
comarca de Lemos fíxose un investimento millonario para facer unha gran residencia de 

discapacitados, concretamente foi no Concello de Bóveda. O que eu digo é: cómo é posible que para 

eses proxectos que permiten facer excelentes negocios a empresas privadas hai “cartos a mansalva”  
e para destinalos a un centro ou a unha residencia pública dinnos que non hai diñeiro”. A este 

respecto, Docasar engadiu: “como é que aquí se fixo un concerto millonario de 10,6 millóns de euros 
cunha empresa privada do sector das ambulancias, mentres que para acometer o investimento público 
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que reclaman estas familias de discapacitados din que non é posible non tempos actuais. Non será 

unha vez máis que para o público non hai, e para concertar servizos con empresas privadas si que 
hai?. O Grupo Parlamentario Socialista non acepta nin comparte ese perverso mantra”, concluíu 

 

A resposta de outubro tampouco convenceu 
O pasado día 22 de outubro, o deputado monfortino Vicente Docasar defendeu na Cámara galega 

outra iniciativa en defensa das xustas reivindicacións da Comunidade Educativa deste centro 
educativo. Neste caso, “as respostas que se me deron non me convenceron, pero, o que é máis 

importante, tampouco convenceron ás familias afectadas. Dixen daquela que non pararía ata atopar 

unha solución xusta, e por iso comparezo novamente nesta Comisión. A Consellería de Educación  
díxome naquel momento que eles non podían facer nada máis do que xa estaban a facer e, polo 

tanto, entendo que a única saída que nos dá a Xunta de Galicia ten que vir agora do Departamento de 
Traballo”. 

 
Conversas co personal da Comunidade Educativa 

O socialista explicou así, que volveu levar este asunto á Cámara galega, a segunda vez nun só mes, 

porque así lle foi solicitado pola Comunidade Educativa, xa que “eles non entenden que un asunto de 
xustiza social que veñen reclamando dende hai varios anos continúe sen solucionar; eles non 

entenden que os impostos que pagan as familias de rapaces/as con discapacidade non teñan o 
mesmo valor que os que pagan os pais doutros mozos; eles están moi preocupados polo futuro dos 

seus fillos/as, e nós temos a obriga moral de ser sensibles a esa preocupación”.                                                                   

 
Consecuencias concretas para o alumnado 

Coa actual normativa en vigor, este alumnado ten que abandonar o centro unha vez cumpridos os 21 
anos, situación que leva ás súas familias a unha situación de profunda desesperanza e desasosego, xa 

que estes rapaces terán que permanecer nas súas casas ou desprazarse a centros afastados do seu 
domicilio ou con características moi distintas ás que teñen no centro actual. 

 

Esa circunstancia trae como primeira consecuencia a perda de destrezas e de habilidades que con 
grande esforzo adquiriron na súa etapa de escolarización. Tanto o equipo directivo dese colexio como 

a ANPA levan feitas moitas xestións coas diferentes autoridades da Xunta de Galicia ao longo dos 
últimos anos para solucionar esta problemática, pero ata o de agora con nulo resultado. 

 

 “Unha segunda consecuencia pode ser o abandono á súa sorte destes nenos e nenas con 
discapacidade e, unha terceira, ter que desprazarse lonxe dos seus fogares e das súas familias”. Por 

elo, tanto o equipo diretivo dese colexio como a ANPA realizaron varias xestións coa Xunta de Galicia 
ao longo dos últimos anos para paliar esta “inxusta” situación, propoñendo diversas alternativas, que 

aínda nin tan sequera foron estudadas polo Executivo galego. Son as seguintes:  

 
- Que se poña en marcha unha nova residencia para albergar aos rapaces e rapazas que 

sobrepasen a idade límite 
- Tomar a decisión de acondicionar algún edificio xa existente na cidade para acoller esta nova 

residencia. Neste caso, tal e como confirmou Docasar, o Concello de Monforte está disposto a 
ceder o edificio que no seu día albergou ExpoLemos 

- Que o actual colexio sexa acondicionado como centro de continuidade, coa idea de facer 

posible que ese alumnado poida permanecer no centro actual unha vez superados os 21 anos. 
 

Deste xeito, o parlamentario subraiou que “o Goberno de Galicia ten a responsabilidade de atender as 
necesidades do conxunto da poboación, pero moito máis as das persoas que teñen dificultades para 

poder desenvolver as súas vidas e que necesitan de apoio especial, pois non hai que esquecer que 

estamos falando dun colectivo de persoas con problemas físicos ou psíquicos. Estamos diante un 
problema de gran calado social. Temos ante nós a responsabilidade de solucionar un problema de 



 

3 
 

 

 

Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
LUGO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Nota de prensa 

 

xustiza social. Un alumno/a sen discapacidade que remata a ESO, o Bacharelato ou algún Ciclo da 

Formación Profesional ten a oportunidade de continuar desenvolvendo a súa vida, en función das súas 
capacidades e intereses. Nada xustificaría, nin sequera a manida crise económica, deixar 

abandonados á súa sorte a estas familias e aos seus fillos e fillas. Os depuados/as temos a obriga 

moral de traer eiquí as demandas que nos plantexa a sociedade e, moito máis, se cabe, cando se 
trata de axudar ás persoas máis débiles, e con menos posibilidades de defenderse”, concluíu. 

 
 

 

 
 

 
29 de novembro de 2013 

 
 

Saúdos,  
Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


