
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 4.ª,

EDUCACIÓN E CULTURA
 

Día: 04.03.2015        Hora: 10:30



A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo 
día 4 de marzo de 2015, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Preguntas orais en Comisión

1.1 31873 (09/POC-004544)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as razóns organizativas e xurídicas da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística  para  suspender  os  cursos  de  galego  do  Espazo  das  linguas 
ibéricas-Casa de Galicia, en Madrid, o calendario e programación previsto 
para a súa impartición ou, se é o caso, as razóns da súa eliminación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 405, do 23.01.2015

1.2 32035 (09/POC-004584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre  a  valoración  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación 
Universitaria en relación co desenvolvemento do proceso de implantación 
en Galicia  da Formación Profesional Básica e o financiamento recibido 
polos centros educativos nos que se puxo en marcha
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 412, do 09.02.2015

1.3 32081 (09/POC-004596)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das actuacións que se están 
a desenvolver a través do Centro Galego de Artes da Imaxe
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 412, do 09.02.2015

1.4 32428 (09/POC-004713)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caamaño Domínguez, Francisco e 3 máis
Sobre a información da Xunta de Galicia respecto das razóns da intención 
da Unión Europea de non conceder de novo a distinción de patrimonio�  
europeo  ao  cabo  Fisterra,  as  medias  específicas  adoptadas  para  o  seu�  
mantemento e a eventual aprobación dalgún programa para compensar as 
perdas económicas derivadas desa acción



Publicación da iniciativa, BOPG n.º 412, do 09.02.2015

1.5 32535 (09/POC-004749)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e Ron Fernández, José Javier
Sobre a situación en que se atopa a posta á disposición da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dos terreos necesarios para 
a construción por Audasa do novo centro educativo comprometido na zona 
de  Chapela,  no  concello  de  Redondela,  o  estado  do  proxecto  e  a  data 
prevista para o remate e entrega das obras
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 412, do 09.02.2015

1.6 33468 (09/POC-004907)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre as consecuencias da denegación por parte da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria a diversos centros educativos dos 
programas  de  reforzo,  orientación  e  apoio  para  o  alumnado  con 
necesidades educativas especiais, e as previsións ao respecto
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 419, do 19.02.2015

Punto 2. Proposicións non de lei en Comisión

2.1 30716 (09/PNC-002550)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e Ron Fernández, José Javier
Sobre  o  inicio  polo  Goberno  galego  dos  trámites  necesarios  para  a 
declaración da Cova de Eirós, a Cova da Graxeira e a Cova da Cabaxa, no 
concello de Triacastela, como Patrimonio da Humanidade, e as actuacións 
que debe levar a cabo ao respecto
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 389, do 11.12.2014

2.2 33188 (09/PNC-002802)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa contratación dun videoclip de Enrique Iglesias
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 413, do 10.02.2015
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 11.02.2015

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non 
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do 
Regulamento.



O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2015

María Soledad Piñeiro Martínez

Presidenta da Comisión
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1.1 31873(09/POC-004544)

Grupo Parlamentario Mixto

Iglesias Sueiro, Carmen

Sobre as razóns organizativas e xurídicas da Secretaría Xeral

de Política Lingüística para suspender os cursos de galego do

Espazo das linguas ibéricas-Casa de Galicia, en Madrid, o

calendario e programación previsto para a súa impartición ou,

se é o caso, as razóns da súa eliminación

Publicación da iniciativa, 405, 23.01.2015
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Carmen Iglesias Sueiro, deputada polo Grupo Mixto, ao abeiro do disposto 

no Regulamento do Parlamento de Galicia, formula a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 4ª Educación e Cultura. 

 

O pasado 23 de setembro do 2014 a Xunta de Galicia publicaba na páxina web 

http://emigracion.xunta.es/actualidade/axenda/cursos-galego-2014-2015-madrid información 

relativa á apertura da matrícula para a edición correspondente ao período 

2014-15 de catro cursos de galego 2014-2015 en Madrid que se celebrarían 

entre xaneiro e maio de 2015 na Casa de Galicia de Madrid, como en anos 

anteriores. Finalizado o período de matrícula, e tras a realización das Probas 

de Nivel os días 5 e 12 de novembro, o número de participantes achegábase á 

centena e mesmo nalgúns grupos existía listaxe de agarda.  

O pasado día 27 de novembro do ano 2014 no blog Galego en Madrid 

(http://galegomadrid.blogaliza.org/) informábase de que “A Secretaría Xeral de 

Política Lingüística da Xunta de Galicia comunica que non é posible realizar os 

cursos de galego do Espazo das Linguas Ibéricas-Casa de Galicia en Madrid 

nas datas previstas, por razóns organizativas e xurídicas”. 

Tendo en conta o exposto, a deputada Carmen Iglesias Sueiro do G.P. Mixto, 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral:  

 Qué razóns organizativas e xurídicas son as que invoca a Secretaría 

Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia para a suspensións dos 

cursos de galego do Espazo das linguas Ibéricas-Casa de Galicia en 

Madrid? 

 Os devanditos cursos foron suspendidos, aprazados ou eliminados?  

 En caso de suspensión ou aprazamento, que calendario e programación 

prevé a Secretaría Xeral de Política Lingüística para impartir os cursos 



GRUPO MIXTO 
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ofertados e para os que xa se realizaron as oportunas matrículas e 

probas de nivel? Contempla a Secretaría Xeral de Política Lingüística a 

celebración dos mesmos no ano 2015? 

 En caso de ser eliminados, que razóns e xustificación levou a tomar tal 

decisión? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2015 

 

Asdo.: Carmen Iglesias Sueiro 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 13/01/2015 09:25:15 
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1.2 32035(09/POC-004584)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria en relación co desenvolvemento do

proceso de implantación en Galicia da Formación Profesional

Básica e o financiamento recibido polos centros educativos

nos que se puxo en marcha

Publicación da iniciativa, 412, 09.02.2015
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, María Concepción Burgo López e  Francisco 

Caamaño Domínguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión 4ª. 

 

 

Hai aproximadamente seis meses o Grupo Parlamentario Socialista denunciaba 

en rolda de prensa  a posta en marcha precipitada da nova FP básica no sistema 

educativo galego, que emanaba obviamente da entrada en vigor da LOMCE. 

 

 

Diciamos daquela que o calendario de implantación da nova lei parecíanos 

inasumible, improvisado, caótico e chapuceiro, cuestión que agora co paso do 

tempo empeza a visualizar moi claramente a comunidade educativa galega. 

 

 

Os centros educativos manifestaban silenciosamente (probablemente por medo a 

represalias) o seu malestar sobre o proceso da posta en marcha da denominada FP 

básica, e facíano seguramente pola falta de información e transparencia do propio 

proceso no momento en que estaban empezando a distribuír a oferta educativa de 

cara ao vindeiro curso 2014-2015. Nada sabían naquel momento do tema os 

equipos directivos, nada os departamentos de orientación encargados de informar 

ás familias, nada as propias familias e o alumnado, e moi pouco a propia 

inspección encargada de informar aos centros educativos. 

 

 

Non hai que esquecer que a FP básica (21 perfís) viña a substituír aos 39 perfís 

de PCPI existentes, que estaban funcionando razoablemente ben, que eran 

impartidos  en máis de 300 centros educativos galegos e que estaban sendo 

cursados por máis de 4.000 alumnos e alumnas distribuídos en grupos máximos 

de 15  por aula. 

 

 

O Grupo Parlamentario Socialista puxo tamén daquela enriba da mesa a  falta 

dun financiamento claro desta nova modalidade de ensino (as cifras que iamos 

coñecendo mudaban de día en día, máis sempre á baixa) e o seguidismo total e 

absoluto da Xunta de Galicia ante as políticas de feitos consumados do ministro 

Wert, chegando mesmo a pedir a paralización da posta en marcha da FP básica e 
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o inicio dun diálogo sosegado co conxunto da comunidade educativa, co único 

fin de implantar con garantías esta nova modalidade de ensino.  

 

 

Máis o certo é que a día de hoxe esta modalidade de ensino leva en marcha un 

trimestre, tempo suficiente, entendemos, para facer unha valoración  sosegada da 

súa implantación,  e por iso  os deputados  e a deputada que asinan preguntan:  

 

 

1ª) Que valoración fai a día de hoxe a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria sobre o proceso de implantación da FP básica en 

Galicia?  

 

 

2ª) Que financiamento concreto recibiron nese tempo os centros educativos que a 

implantaron?    

 

 

3ª) E finalmente, coñece a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria o “grado de satisfacción” dos centros educativos galegos  e dos 

seus profesionais con esta nova modalidade de ensino recentemente implantada?  

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de xaneiro de 2015 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 15/01/2015 14:06:58 

 
María Concepción Burgo López na data 15/01/2015 14:07:08 
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Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 15/01/2015 14:07:13 
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1.3 32081(09/POC-004596)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis

Sobre a valoración do Goberno galego respecto das actuacións

que se están a desenvolver a través do Centro Galego de Artes

da Imaxe

Publicación da iniciativa, 412, 09.02.2015



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

A Mesa do Parlamento 

 

Agustín Baamonde Díaz, Moisés Blanco Paradelo, Javier 

Dorado Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Antonio Mouriño Villar, 

Marisol Piñeiro Martínez, Román Rodríguez González e Ramón 

Santos Pérez, deputados e deputada do Grupo Parlamentario 

Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 

concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

 

O Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), con sede na cidade da 

Coruña e que na actualidade forma parte da estrutura da Axencia 

Galega das Industrias Culturais, desenvolve unha notable 

actividade, tanto propia, como en colaboración con numerosas 

entidades de dentro e fóra de Galicia, centrando as súas funcións 

nos eidos da conservación, a difusión, a divulgación e a promoción 

do audiovisual e da fotografía. 

 

Cómpre polo tanto valorar o alcance das actuacións desenvolvidas 

ata o momento por este centro, así como coñecer as súas 

previsións de traballo. 

 

Por todo o anterior, os deputados asinantes formulan a seguinte 

pregunta en Comisión: 



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

Que valoración fai o Goberno galego das actuacións que se están a 

desenvolver por medio do Centro Galego de Artes da Imaxe 

(CGAI)? 

 
 

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 16/01/2015 12:36:13 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 16/01/2015 12:36:23 

 
Javier Dorado Soto na data 16/01/2015 12:36:30 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 16/01/2015 12:36:39 

 
Antonio Mouriño Villar na data 16/01/2015 12:36:48 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 16/01/2015 12:36:58 

 
Román Rodríguez González na data 16/01/2015 12:37:01 

 
Ramón Santos Pérez na data 16/01/2015 12:37:09 
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1.4 32428(09/POC-004713)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caamaño Domínguez, Francisco e 3 máis

Sobre a información da Xunta de Galicia respecto das razóns

da intención da Unión Europea de non conceder de novo a

distinción de patrimonio europeo ao cabo Fisterra, as medias

específicas adoptadas para o seu mantemento e a eventual

aprobación dalgún programa para compensar as perdas

económicas derivadas desa acción

Publicación da iniciativa, 412, 09.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Francisco Caamaño Domínguez, María Soledad Soneira Tajes,  María 

Concepción Burgo López e Vicente Docasar Docasar, deputados e 

deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  

ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª. 

 

  

As consecuencias derivadas dunha política de redución de recursos e 

desleixo, sen unha mínima planificación e atención sobre as necesidades do 

noso patrimonio cultural e paisaxístico está amosando a súa faciana máis 

grave. Nin orzamentos axeitados, nin colaboración interadministrativa, nin 

a mínima preocupación por conservar o xa acadado: tan só un amplo 

silencio baixo o que se deteriora e sucumbe  o patrimonio de Galicia. 

 

 

No ano 2007, xunto coa Acrópolis ou a Abadía de Cuny, o Cabo Fisterra 

era  distinguido co selo  “Patrimonio Europeo”  reservado para aqueles 

monumentos, sitios ou lugares que son testemuña da historia europea. A 

distinción do cabo pretendía pór en valor  o denominado Promontorio 

Nerio.  

 

 

Con independencia do seu valor simbólico e sentimental, a distinción foi 

unha grande oportunidade para proxectar a Costa da Morte en Europa e 

converter aquel lugar nun senlleiro fito como remate alternativo do Camiño 

de Santiago. A resultas daquel recoñecemento leváronse a cabo tarefas de 

sinalización, limpeza, mellora das infraestruturas e obras de recuperación 

do conxunto etnográfico de San Guillerme. Mais daquel pulo inicial, tan 

favorecedor do turismo e da chegada de novos recursos económicos para 

unha das bisbarras con máis paro de toda Galicia, foi decaendo até 

desaparecer, sen que nos últimos anos nada se teña feito pola Xunta de 

Galicia. 
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Nin melloras en investimentos, nin cando menos convenios co Concello de 

Fisterra ou cos da Costa da Morte orientados a conservar o citado selo 

europeo. 

 

 

O resultado velaí está: o pasado mes de decembro coñecíase a decisión dos 

expertos da Comisión Europea de desaconsellar  que o Cabo Fisterra 

volvese a acceder ao selo de “Patrimonio Europeo”. Aínda que a decisión 

definitiva farase pública no vindeiro mes de febreiro, semella que xa é 

firme e inamovible. Os prexuízos para a zona son evidentes e perda deste 

distintivo  debe ser explicada. 

 

 

Por iso os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Coñece ou ten feito por coñecer a Xunta de Galicia as razóns polas que 

non se concederá ao Cabo Fisterra o selo de “Patrimonio Europeo”  no ano 

2015, crebando así  o recoñecemento sucesivo dos últimos sete anos? 

 

 

2ª) Que medidas específicas adoptou o Goberno galego para procurar o 

mantemento de tan prestixioso recoñecemento europeo? 

 

 

3ª) Ten pensado aprobar algún programa que compense a perda dos 

beneficios de promoción da Costa da Morte que aquel selo comportaba? 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de xaneiro de 2015 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 21/01/2015 14:01:18 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 21/01/2015 14:01:27 
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María Concepción Burgo López na data 21/01/2015 14:01:42 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 21/01/2015 14:01:55 
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1.5 32535(09/POC-004749)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e Ron Fernández, José Javier

Sobre a situación en que se atopa a posta á disposición da

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

dos terreos necesarios para a construción por Audasa do novo

centro educativo comprometido na zona de Chapela, no concello

de Redondela, o estado do proxecto e a data prevista para o

remate e entrega das obras

Publicación da iniciativa, 412, 09.02.2015



 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Os deputados Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández, membros do grupo 

parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 

do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

na Comisión, relativa á construción do novo centro educativo como consecuencia do 

derrubo e expropiación do  CEIP A Igrexa- A Chapela de Redondela. 

 
 
Alternativa Galega de Esquerda amosou dende sempre os seus reparos cara a 

ampliación da Ponte de Rande. A AP-9 sangra a diario a milleiros de galegos e galegas 

que teñen que facer fronte ao pago das elevadas peaxes, produto dunha concesión que 

garante beneficios millonarios á empresa adxudicataria, quen por riba, carga sobre as 

arcas públicas obras e compensacións inxustificadas. 

 

Pero mais aló desta importante cuestión, a ampliación da Ponte de Rande vai  implicar 

o derrubo dun centro educativo, o CEIP Igrexa – A Chapela  de Redondela,  e a 

consecuente expropiación dos terreos do que é o centro de ensino de referencia de 

mais de 120 alumnos e alumnas  da contorna . 

 

A comunidade educativa da Chapela, amosa a súa preocupación ante o inminente 

peche deste centro educativo, mais cando o prazo de execución da ampliación da AP-9 

remata a finais de 2016, e non teñen constancia das previsións do goberno para 

construír un novo centro educativa na contorna. 

 

Alternativa Galega de Esquerda presentou  unha proposición non de lei que foi 

debatida na comisión parlamentar do día 5 de maio de 2014. Nesa comisión, o voceiro 

de educación do Grupo Popular, confirmou a existencia dun acordo polo que a empresa 



 

 

Audasa se comprometía a construír un novo centro educativo nuns terreos próximos á 

antiga escola. Tamén se anunciou naquela data a inminente  celebración dunha 

xuntanza entre o alcalde de Redondela e responsables da consellería de educación para 

concretar o emprazamento do novo centro. 

 

Pasados oito meses e cun novo curso escolar iniciado, as familias e veciños ignoran a 

evolución das negociacións realizadas e as previsións do goberno Galego para dispor do 

novo centro educativo comprometido.  

 

O prazo de execución da ampliación da AP-9 de 23 meses, comezou en xaneiro deste 

ano e supón unha verdadeira conta atrás para o CEIP a Igrexa da Chapela. A 

construción dun novo centro escolar, supón unha importante inversión de tempo e 

recursos así como da necesaria planificación, mais cando os prazos se esgotan como no 

caso que nos ocupa. 

 

Tendo en conta estes feitos, o Grupo Parlamentar de Alternativa Galega da Esquerda 

presenta a seguinte pregunta oral para o seu debate en Comisión: 

 

-Ten  a súa disposición a Consellería de Educación os terreos para que a empresa 

Audasa constrúa o novo centro de ensino comprometido na zona educativa da Chapela 

no Concello de  Redondela? 

 

-Ten sido realizado o Proxecto de Execución do novo centro educativo en Chapela? 

 

-Que data ten prevista o goberno galego para que o novo centro educativo de Chapela 

esté rematado e a disposición da comunidade educativa de Chapela? 

 

Compostela, 23 de xaneiro do 2015. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xabier Ron Fernández 



 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 23/01/2015 09:35:06 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 23/01/2015 09:35:14 

 



 

 

Reunión da Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Día: 04.03.2015        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.6 33468(09/POC-004907)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as consecuencias da denegación por parte da Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a diversos

centros educativos dos programas de reforzo, orientación e

apoio para o alumnado con necesidades educativas especiais, e

as previsións ao respecto

Publicación da iniciativa, 419, 19.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Pombo Rodríguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á 

necesidade de atender as peticións dos diferentes centros para a mellora do éxito escolar. 

 

A Consellería de Educación instaurou os Contratos-Programa para suplir a 

ausencia dun compromiso de elaboración dun plan de actuación global, para o conxunto 

dos centros públicos da Galiza, dotado con recursos e medios axeitados para garantir o 

apoio educativo, reforzo educativo, orientación escolar, atención á diversidade e 

prevención escolar. 

Para atender a estes Contratos-Programa no curso 2014/15, aprobou a orde pola 

que se establecían as bases para a selección de programas dirixidos á mellora do éxito 

escolar nos centros docentes de primaria e secundaria. Nesta orde a Consellería 

afirmaba que proporcionaría os recursos necesarios para o desenvolvemento dos 

programas propostos polos centros educativos. 

Entre os programas que contemplaba a Consellería nesta orde incluía o 

Programa de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA), destinado a alumnado de primaria 

e secundaria que presenta dificultades de aprendizaxe, así como aquel con desvantaxe 

educativa polo contorno sociocultural en que se desenvolve. 

Lamentabelmente, moitos dos centros que presentaron programas PROA, 

baseados nas condicións dos seus centros e pensados para loitar a prol do éxito escolar, 

están comprobando como a Consellería esta seguindo criterios arbitrarios á hora de 

adxudicar os Contratos-Programa e denega as peticións de moitos centros, poñendo en 
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risco os programas de orientación e acompañamento do alumnado con dificultades de 

aprendizaxe. 

O Grupo Parlamentar do BNG discrepa da actitude da Consellería que non ten 

en conta as necesidades reais do alumnado dos centros, negando os programas a aqueles 

centros que modificaron a petición do curso anterior.  

O Grupo Parlamentar do BNG entende como inxustificábel a actuación da 

Consellería, que denega programas a centros que propoñen programas PROA para 

lograr unha educación de calidade que desenvolva ao máximo as potencialidades do 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe.  

A negativa da Consellería a dotar do profesorado que precisan os centros para 

impartir o programa PROA vai supoñer que moitos centros renuncien aos PROA, vai 

supoñer unha nova agresión ao ensino público, unha nova dificultade para a integración 

de parte do alumnado e un novo golpe á creación de emprego nun servizo tan 

importante coma o ensino. 

 

Polo exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

1.- Considera a Consellería de Educación que denegando programas PROA está 

a defender a atención a diversidade e un sistema educativo de calidade? 

2.- É consciente a Consellería de Educación que está a empregar criterios 

arbitrarios para a concesión dos programas PROA que prexudicarán a centos de 

escolares? 
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3.- Ten pensado a Consellería reconsiderar a súa postura e atender as peticións 

de todos os centros que solicitaron programas PROA en base a favorecer a atención 

educativa dos colectivos máis vulnerábeis? 

4.- Que medidas pensa tomar a Consellería para atender as peticións dos centros 

que queren poñer en marcha os programas PROA neste curso 2014/15? 

 

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 10/02/2015 13:31:40 
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2.1 30716(09/PNC-002550)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e Ron Fernández, José Javier

Sobre o inicio polo Goberno galego dos trámites necesarios

para a declaración da Cova de Eirós, a Cova da Graxeira e a

Cova da Cabaxa, no concello de Triacastela, como Patrimonio

da Humanidade, e as actuacións que debe levar a cabo ao

respecto

Publicación da iniciativa, 389, 11.12.2014



 

 

 

 

      Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, a iniciativa dos seus 

deputados Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández, e da súa voceira, Yolanda 

Díaz Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,  presenta 

a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión, relativa á que se 

inicien os trámites para que a Cova de Eirós, a Cova da Graxeira e a Cova da Cabaxa 

do concello de Triacastela sexan catalogadas como Patrimonio da Humanidade.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Cova de Eirós está situada na parroquia de Vilavella, do concello lucense de 

Triacastela, ao pé da Serra do Oribio e na mediana do Monte Penedos, o espazo 

concreto en que Cementos Cosmos realiza desde 1978 a súa actividade extractiva a 

ceo aberto na canteira Don Isidro, nunha contorna non só rica en patrimonio 

arqueolóxico, senón natural ao estar nun espazo natural protexido de Os Ancares – 

Courel. Falamos dun espazo rico e importantísimo para o coñecemento do Paleolítico 

coa presenza dos emprazamentos de Valdavara (Becerreá) ou de A Valiña 

(Castroverde). 

A pesar de ser considerada a nosa xoia arqueolóxica e paleontolóxica, o certo é que a 

investigación nesta contorna fíxose en condicións non sempre idóneas para a 

continuidade e estabilidade dos grupos de investigación e dos proxectos que se 

desenvolven. De feito, como denunciaba o 24 de novembro de 2014 o investigador 

médico Barbacid, a investigación no noso país está en estado catatónico. É neste 



 

 

contexto de recorte e precariedade que o grupo de investigación integrado por 

especialistas da Universidade de Santiago de Compostela (USC-GEPN) e do Instituto 

Catalán de Paleoecoloxía Humana e Evolución Social (IPHES) traballaron no depósito 

de Cova de Eirós (Triacastela, Lugo).  

A pesar de todas as dificultades, os investigadores foron quen de realizar un traballo, 

sen dúbida, imprescindible para coñecer aspectos fundamentais da evolución humana, 

sobre todo das especies do Homo Sapiens (Paleolítico superior inicial, nivel 2, cultura 

Auriñaciense, 32.000 anos, entrada desta especie no NO peninsular) e do Homo 

Neanderthalensis (Paleolítico medio, nivel 3, 84.000 anos de antigüidade), xa que a 

cova, segundo os resultados da campaña de agosto, ofrece nun dos seus estadios, 

(entre fai 118.000 e 12.000 b.p.) a presenza de restos destas dúas especies de 

homínidos. Algo cáseque único na Península.  

En palabras de Arturo Lombera, codirector da escavación: “de aí estriba unha das 

razóns da importancia deste depósito (...) pois permite comparar nun mesmo lugar 

como vivían as dúas especies [a Neandertalensis e a Homo Sapiens]: as súas 

estratexias de caza, o uso xeral dos recursos, como explotaba o ámbito, etc”.  

Xosé-Pedro Rodríguez, o outro co-director, insiste noutra cuestión singular de Cova 

Eirós: “En Galicia, fósiles de ocupacións de neandertales hai moi poucos, sendo un 

período escasamente coñecido e este depósito é, ademais, o único para este período 

do Paleolítico onde achamos ferramentas e fauna asociada, co cal se poderá afondar 

no coñecemento da complexidade neandertal”  

Lembremos que nos primeiros traballos de inicios da década de 1990 foron achados 

numerosos restos do ursus spelaeus, o oso das cavernas, que sabemos, cando 

aparece, se vencella á especie homo sapiens do Paleolítico Superior. Mais foi a raíz do 

ano 2008 en que se procedeu a traballar na entrada da cova, duns 20 mts de lonxitude 

por 2mts de alto, sendo 104 mts o total da cova cando se atoparon os 5 niveis 

arqueolóxicos e numerosos vestixios importantísimos para avanzar no coñecemento 

do noso pasado prehistórico. 

 



 

 

No entanto, a pesar destas evidencias arqueolóxicas e paleontolóxicas, a Cova de Eirós 

non coñeceu accións positivas por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, de 

tal maneira que nos preguntamos hoxe como é posible que non se protexera xa a Cova 

de Eirós coas máximas figuras existentes na normativa galega? Como se permitiu que 

durante décadas se avanzase no deterioro da nosa xoia arqueolóxica e paleontolóxica 

coa permisividade para coas actividades extractivas da canteira que explota Cementos 

Cosmos? 

A propia Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, unha dirección que xa denunciamos 

por ser unha dirección ausente e fondamente inoperante, vistas as desfeitas que sofre 

o noso patrimonio cultural, recoñeceu nun informe do 13 de xuño de 2014 o elevado 

risco que supón para a conservación do xacemento o uso de explosivos, mais, aínda 

así, no colmo do disparate e da barbarie cultural, emitiu ditame favorable á 

legalización do uso extractivo a ceo aberto realizado na canteira Don Isidro.  

A Dirección Xeral da Barbarie Cultural semella querer sepultar baixo as filtracións da 

auga, provocadas pola perda da capa freática e as fendas causadas polas voaduras, a 

existencia dun patrimonio único, que conta, ademais, co máis valioso conxunto de 

pinturas rupestres descuberto en Galicia que, se se nos permite a comparación, 

conforman o Altamira galego. Debe contar coa máxima protección posible.  

O risco afecta non só á Cova de Eirós, senón tamén ao Camiño de Santiago, Patrimonio 

da Humanidade. Non só se ven afectados bens patrimoniais únicos, senón que espazos 

de traballo agrogandeiro se vén tamén sometidos ao risco de desaparecer. Ademais, 

na zona sur dos terreos de Cementos Cosmos hai documentados outros dous 

xacementos arqueolóxicos tipo cova (a Cova da Graxeira e a Cova da Cabaxa) que inda 

non foron estudados, mais que agochan un indubidable valor arqueolóxico e 

paleontolóxico que debe ser estudado, preservado e divulgado. Toda a contorna debe 

ser elevada a Ben de Interese Cultural para a súa posta en valor, protección e 

preservación de cara ás futuras xeracións de galegos e galegas.  

 



 

 

Non imos repetir aquí os argumentos das diferentes iniciativas rexistradas por AGE 

para que se dera a “inmediata "paralización da actividade na explotación mineira 

Don Isidro” e as que se encamiñaban a poñer en valor dito patrimonio.  

Entendemos desde AGE que o noso patrimonio natural e cultural non pode estar en 

mans de decisións como as da alcadesa do concello de Triacastela que o 1 de agosto de 

2014 concedeu unha irregular licenza administrativa de explotación a Cementos 

Cosmos da canteira Don Isidro, a que afecta de cheo á Cova de Eirós e ás Covas da 

Graxeira e da Cabaxa para, despois de defender o “estrito cumprimento da legalidade” 

anunciar que retiraba dita autorización o 15 de novembro de 2014.  

Cómpre unha firme intervención da Xunta de Galicia para que se dote das máximas 

figuras de protección a toda a contorna da Cova de Eirós.  

Non pode ser que a Cova de Eirós non figure na listaxe de BIC cando no artigo 40.2 da 

Lei de Patrimonio Histórico do Estado español se menciona a inmediata consideración 

de BIC para “as covas, abrigos, lugares que conteñan manifestacións de arte rupestre 

como petroglifos, gravados ou pinturas”, como xa dixemos, a Cova de Eirós 

representa o noso Altamira particular, con pinturas rupestres únicas, un espazo a 

preservar, a investigar, a dotar de recursos suficientes para proseguir coas escavacións, 

recursos que deben permitir iniciar o proceso de coñecemento do que agochan as 

Covas da Graxeira e da Cabaxa.  

A Cova de Eirós debe contar cun Plan de Valorización e Difusión Cultural, xa que o 

descoñecemento actual, provocado por unha Consellería de Educación e Cultural 

absolutamente bárbara cara ao noso patrimonio, e cara aos procesos de divulgación e 

empoderamento cultural da cidadanía galega, debe ser correxido. Sería a mellor 

maneira para que o futuro da Cova de Eirós e da súa contorna sexa protexido e 

recoñecido, a salvo da rapiña.  

 

 



 

 

 

AGE faise eco da preocupación de investigadores e do tecido asociativo do noso país, 

como ADEGA, o Colectivo Cultural de O Iribio, de Triacastela, asociacións como Cova 

Crea, Petón do Lobo ou Salvemos Cabana da Plataforma ContraMINAcción, o Comité 

Asesor do Camiño de Santiago que solicitan figuras de protección para as tres covas.  

AGE defende a urxente e plena vixencia de dita petición e súmase á petición que COVA 

CREA formula: que a Cova de Eirós (xunto coa Cova da Graxeira e a Cova da Cabaxa) 

sexa declarada Patrimonio da Humanidade tal como o é a Cova de Altamira.  

Por estes motivos o Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda, presenta 

a seguinte proposición non de Lei para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta ao goberno da Xunta de Galicia a: 

1) Iniciar os trámites necesarios para que a Cova de Eirós, a Cova da Graxeira e a 

Cova da Cabaxa sexan incluídas na Lista Indicativa previa á súa consideración como 

Patrimonio da Humanidade. 

2) Crear un Plan da Valorización e Difusión Cultural da Cova de Eirós e establecer, 

coas máximas prevencións, un programa de apertura ao público da Cova de Eirós 

para o seu coñecemento e recoñecemento, como mellor forma para que a cidadanía 

galega sexa protagonista activa na defensa do seu patrimonio. 

Dentro do Plan de Valorización e Difusión Cultural entroutros procedementos debe 

figurar a elaboración en coordinación coa consellería de educación dunha serie de 

unidades didácticas para o seu estudo nos centros educativos de Galicia, quen de 

permitir aos nenos e nenas o coñecemento, sensibilización e posta en valor do 

patrimonio natural e cultural de Galicia, a mellor maneira de facilitar a defensa do 

patrimonio como eixo artellador do noso pasado en tanto que pobo. 

 



 

 

3) Garantir os recursos orzamentarios e materiais suficientes para asegurar a 

estabillidade e continuidade dos grupos de investigación e os proxectos que se 

desenvolven na Cova de Eirós, e os que se establezan na Cova da Graxeira e na Cova 

da Cabaxa. 

4) Establecer un cronograma de actuación plurianual, dotado co orzamento 

suficiente, que se asente na cooperación interadministrativa e na participación do 

tecido asociativo e cidadán (sen esquecer a intervención de profesionais), para a 

preservación, conservación, divulgación e sensibilización dos elementos patrimoniais 

do concello de Triacastela. 

 

Compostela, 28 de novembro de 2014 

 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 28/11/2014 11:20:31 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 28/11/2014 11:20:40 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 28/11/2014 11:20:45 
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2.2 33188(09/PNC-002802)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa contratación dun videoclip de Enrique Iglesias

Publicación da iniciativa, 413, 10.02.2015

Publicación da iniciativa, 414, 11.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa da deputada 

Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

A Xunta de Galiza ven de publicar o contrato polo que se pagarán 302.500 euros á unha 

produtora para gravar un vídeo do cantante Enrique Iglesias. En teoría trátase dunha actuación para a 

promoción do turismo de Galiza, mais na práctica constitúe un despilfarro en toda regra e unha burla 

á cultura galega. 

Sirvan como exemplo comparativo ás axudas ao sector audiovisual que anualmente convoca 

a Xunta de Galiza. Como pode verse no cadro, ningunha das axudas a longamentraxes do ano 2014 

chegou á cantidade que se adxudicou a dedo a Enrique Iglesias. Ponse mais unha vez de manifesto 

como os recortes da Xunta son selectivos e cae polo seu propio peso a falacia da austeridade do 

Goberno galego. 
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Para o Grupo Parlamentar do BNG esta actuación é un despilfarro e unha mostra de desprezo 

da Xunta cara a cultura propia. Polo dito formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en comisión: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a cancelar o contrato en virtude do cal se lle 

conceden 302.500 euros á gravación dun videoclip de Enrique Iglesias e que destine esta cantidade a 

apoiar as creacións culturais galegas.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 05/02/2015 13:59:30 
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