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Nota de prensa 
 

Docasar confía en que a Xunta recapacite cos centros de 
FP e mantén a “vía de diálogo aberta” co conselleiro 

 
Os deputados socialistas Vicente Docasar e Concepción Burgo estiveron esta 
mañá cos profesores e alumnos do IES monfortino Daviña Rey diante do 
Parlamento, e presentarán iniciativas para evitar a conversión de centros a FP na 
provincia “de xeito unilateral e sen o menor respecto nin diálogo” que pode 
afectar tamén a institutos de Lugo, Chantada, Vilalba ou Sarria 
 
Burgo presentará unha iniciativa na Cámara Galega contra o decreto xa aprobado 
polo Goberno galego que suporá o traslado de case 200 alumnos e 28 
profesores do IES As Mercedes de Lugo 
 
Os deputados socialistas Vicente Docasar e Concepción Burgo estiveron esta mañá diante do 
Parlamento xunto con representantes doutros grupos políticos cos profesores e alumnos do 
IES Daviña Rey de Monforte, que a Xunta quere converter en centro integrado de FP e 
eliminar ESO e Bacharelato, co conseguinte traslado de mestres e alumnos. Docasar, que foi 
director do centro, mantén unha “vía de diálogo aberto” co conselleiro de Educación, con 
quen falou onte e hoxe, para “intentar evitar que se cometa unha inxustiza” con este 
instituto e con outros de zonas da provincia como Lugo, Chantada, Vilalba ou Sarria. 
 
Os socialistas xa presentaron en febreiro propostas na Cámara para que a Xunta non actuase 
de xeito unilateral e tivese en conta a opinión da oposición e a comunidade educativa antes 
de tomar decisións, pero o Goberno galego ignorounas. Os deputados anuncian que seguirán 
rexistrando accións neste sentido. Así, Concepción Burgo presentará iniciativas contra o 
decreto aprobado polo Goberno galego que suporá o traslado de case 200 alumnos e 28 
profesores do IES As Mercedes, de Lugo. 
 
“Actúan de xeito unilateral e sen o menor respecto nin diálogo, a golpe de decreto. Este non 
é o xeito de reestruturar o sistema educativo galego nin unha maioría absoluta pode servir 
para pasar por riba dos principios”, censuran os socialistas. Pola súa banda, Docasar lamenta 
que o conselleiro Jesús Vázquez non recibise esta mañá aos representantes do Daviña Rey, 
que ante a negativa do titular de Educación tiveron que entregarlle unha carta ao secretario 
xeral. “Merecían algo máis”, criticou. Ademais, destacou a “enorme lección que deron os 
alumnos e os profesores do Daviña Rey, nunha defensa exemplar do seu centro, como o 
están a facer no IES As Mercedes de Lugo”, o que considera “un orgullo” que “emociona e 
fai crer que a educación pública, con esta xente, ten moito futuro”. 
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