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Os socialistas da comarca de Chantada e da Ulloa apedirán aos 

Alcaldes do PP que intercedan para que a Xunta implante unha 

sección de inglés no IES Lama das Quendas 
 

Presentarán tamén unha proposición non de lei no Parlamento, co obxectivo de que o Goberno 

galego retroceda na decisión manifestada, o pasado venres, a instancias da iniciativa de Vicente 

Docasar, que, previamente, foi respaldada polos Rexedores destas comarcas, así como polo 

claustro de profesores e o Consello Escolar do Instituto 

 

“O noso obxectivo é que a Consellería rectifique porque entendemos que se hai 1 millón de 

euros para que unha empresa privada organice cursos de inglés nos Peares, por certo, no pobro 

do Presidente, tamén os debe haber para habilitar media praza de profesor en Chantada”, 

subliñaron 

 

Explicaron que se trata “dunha cuestión de vontade política”, pois o custe da implantación 

deste sistema sería mínimo, xa que o IES dispón da infraestrutura necesaria e, na actualidade, 

tamén está aberto no horario necesario para albergar o citado servizo sen custe engadido 

 

CHANTADA, 13 DE MARZO.- A coordinadora comarcal da zona Suroeste e secretaria de 

Economía –Pilar García Porto-, acompañada do deputado autonómico e voceiro de Educación no 

Parlamento de Galicia –Vicente Docasar-, e dos voceiros do PSOE nos municipios de Carballedo, 

Chantada e Taboada, anunciaron este xoves que pedirán aos Alcaldes do Partido Popular que 

intercedan perante a Xunta de Galicia para que implante unha sección de inglés da Escola 

Oficial de Idiomas de Monforte no Instituto Lama das Quendas. 

 

Deste xeito, os socialistas presentarán, ademais unha proposición non de lei na Cámara, co 

obxectivo de que o Goberno galego retroceda na decisión manifestada, o pasado venres, a 

instancias da iniciativa presentada por Docasar, que, previamente, foi respaldada polos Alcaldes 

das comarcas de Chantada e da Ulloa, así como polo claustro de profesores e o Consello 

Escolar do IES chantadino. 

 

“O noso obxectivo é que a Consellería rectifique porque entendemos que se hai 1 millón de 

euros para que unha empresa privada organice cursos de inglés nos Peares, por certo, no pobo 

do Presidente, tamén os debe haber para habilitar media praza de profesor en Chantada. 

Volveremos levar este asunto ao Parlamento, esta vez en forma de PNL, porque non imos parar 

para que se faga xustiza”, subliñaron.  

 

“É cuestión de vontade política” 

A este respecto, explicaron que se trata “dunha cuestión de vontade política”, pois o custe da 

implantación deste sistema sería mínimo, xa que o Instituto dispón da infraestrutura necesaria e, 

na actualidade, tamén está aberto no horario necesario para albergar o citado servizo sen custe 

engadido. Tal é así que o Goberno galego só tería que habilitar un profesor, compartido con 

Monforte, para impartir 12 horas de clase.  

 

A insensibilidade da Xunta 

O Executivo, ao desbotar a solicitude formulada polo voceiro de Educación na Cámara, 

demostrou unha clara “falla de sensibilidade” con esta parte da Galicia interior, pois afirmou que 

Lugo ten cuberta a demanda na Mariña, o Centro e o Sur, pero “esquece que hai unha zona 
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Suroeste da provincia que non está ben cuberta”. É, por este motivo, polo que Docasar volveu 

indicar que “os cidadáns desta parte son importantes para o PP en campaña electoral como 

graneiro de votos, pero, pasado ese momento, si te vin, non me lembro”. 

 

E é que, malia que existen Escolas Oficiais de Idiomas en Monforte, Lugo e Lalín, as comarcas 

de Chantada e da Ulloa están mal comunicadas neste senso, o que obriga a recorrer ao vehículo 

particular, xa que non existen medios públicos de transporte para realizar unha distancias que 

non son menores, e que supoñen un gasto engadido, sobre todo, para as persoas que carecen 

de emprego ou de recursos suficientes.  
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