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Nota de prensa 
 

O PSdeG de O Corgo pedirá un turno de palabra para os pais 
no pleno extraodinario de mañá sobre o IES As Mercedes   

 
Os socialistas, que xa se reuniron coa dirección do instituto e presentaron varias 
iniciativas nas institucións, defenderán a paralización do decreto da Xunta que 
suprime ESO e Bacharelato no centro 
 
O PSdeG de O Corgo pedirá un turno de palabra para darlle voz aos pais e nais no pleno 
extraordinario que se celebrará mañá ás 12.30 horas sobre a situación do IES As Mercedes 
de Lugo, despois de que a Xunta decidise eliminar por decreto a oferta de ESO e Bacharelato 
no centro. A oposición corguesa solicitou a celebración deste pleno ante a “improvisación, 
falta de planificación e de diálogo” por parte do Goberno galego. A decisión da Xunta afecta 
a uns 200 alumnos e 28 profesores que Terán que ser trasladados. Entre eles, case 80 
familias son de O Corgo. 
 
Estes alumnos, destaca o voceiro socialista, Jesús Seijas, “non saben onde terán que 
desprazarse”, o que supón “unha inxustiza e unha falta de responsabilidade e de respecto á 
comunidade educativa dun centro exemplar”, polo que ve “moi importante que os principais 
afectados podan participar do debate político, dar a súa opinión e que se lles escoite”. Pola 
súa banda, o secretario de Educación provincial, Carlos Ferreiro, insiste en que As Mercedes 
“debería ser un modelo a seguir para a Xunta para extendelo a outros centros, xa que é 
unha mostra da positiva integración entre a ESO, Bacharelato e FP, que non só son 
totalmente compatibles, senón que se retroalimentan e fomentan o coñecemento e a 
entrada de alumnos na formación profesional como unha saída de futuro”. 
 
O PSdeG de Lugo e os deputados do partido na provincia xa se reuniron cos responsables do 
instituto e visitaron as instalacións, ademáis de recibilos en Santiago no grupo parlamentario 
e participar no peche reivindicativo no centro a pasada semana. Os socialistas rexistraron 
asimesmo varias iniciativas para tratar de frear a decisión da Xunta nas institucións locais, 
provincial e no Parlamento galego. 
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