
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 4.ª,

EDUCACIÓN E CULTURA
 

Día: 27.11.2014        Hora: 10:30



 
 
 
A Comisi·n 4.Û, Educaci·n e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o pr·ximo 
d²a 27 de novembro de 2014, §s 10.30 horas, no pazo do Parlamento. 
 
A orde do d²a ® a seguinte : 
 
 
Punto 1. Preguntas orais en Comisión 
  
1.1 26004 (09/POC-003712) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 Mart²nez Garc²a, Mar²a Consuelo e 3 m§is 
 Sobre a solicitude de declaraci·n de ben de interese cultural da cova de 

Eir·s 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 337, do 09.09.2014 
  
1.2 28309 (09/POC-004034) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pombo Rodr²guez, Cosme Eladio e Pont·n Mondelo, Ana Bel®n 
 Sobre os problemas xerados polo cambio do horario escolar no Centro de 

Educaci·n Infantil e Primaria Frei Lu²s de Granada, de Sarria, a data 
prevista para a reposici·n do existente ata o 2 de outubro de 2014 e as 
medidas previstas para solucionar os problemas de conciliaci·n das 
familias e minimizar o seu impacto, as² como reparar os danos causados § 
comunidade educativa do centro 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 16.10.2014 
  
1.3 28410 (09/POC-004062) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Caama¶o Dom²nguez, Francisco e 3 m§is 
 Sobre as actuaci·ns que est§ a levar a cabo o Goberno galego para protexer 

o patrimonio megal²tico da Costa da Morte, as medidas concretas previstas 
en relaci·n cos danos ocasionados § m§moa co¶ecida como "A Arqui¶a de 
Vilaseco", situada no concello coru¶®s de Vimianzo, e o prazo previsto 
para a execuci·n da primeira fase do parque do megalitismo comprometido 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 16.10.2014 
  
1.4 29656 (09/POC-004246) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 m§is 
 Sobre os datos referidos ao ancho de banda de acceso § Interntet existente 

nos colexios de educaci·n infantil e primaria, institutos de ensinanza 



 
 

secundaria, centros integrados de formaci·n profesional e centros 
concertados de cada unha das provincias de Galicia 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 372, do 12.11.2014 
  
Punto 2. Proposicións non de lei en Comisión 
  
2.1 20479 (09/PNC-001624) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 Ron Fern§ndez, Jos® Javier e V§zquez D²az, Ram·n 
 Sobre a realizaci·n polo Goberno galego das actuaci·ns necesarias para 

garantir a protecci·n integral do barrio de Ferrol Vello, declarado ben de 
interese cultural, e a rehabilitaci·n da casa de Carvalho Calero 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 252, do 12.03.2014 
  
2.2 26174 (09/PNC-002203) 
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
 Rodr²guez Gonz§lez, Rom§n e 7 m§is 
 Sobre a posta en marcha polo Goberno galego de medidas de fomento do 

voluntariado entre o alumnado de ESO 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 335, do 05.09.2014 
  
2.3 27397 (09/PNC-002302) 
 Grupo Parlamentario Mixto 
 Iglesias Sueiro, Carmen 
 Sobre a realizaci·n polo Goberno galego das xesti·ns oportunas para a 

provisi·n dun espazo expositivo provisional para a colecci·n do Museo 
Arqueol·xico da Provincia de Ourense 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 346, do 24.09.2014 
  
2.4 29278 (09/PNC-002426) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pont·n Mondelo, Ana Bel®n e Pombo Rodr²guez, Cosme Eladio 
 Sobre as actuaci·ns que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a 

protecci·n e conservaci·n do patrimonio arqueol·xico que alberga a Cova 
de Eir·s, no concello de Triacastela 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 30.10.2014 
  
2.5 29643 (09/PNC-002466) 
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
 Baamonde D²az, Agust²n e 7 m§is 
 Sobre a realizaci·n polo Goberno galego das actuaci·ns necesarias para a 



 
 

posta a disposici·n da cidadan²a dun servizo de librar²a en li¶a coas 
publicaci·ns institucionais da Xunta de Galicia nos diferentes §mbitos e 
soportes 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 372, do 12.11.2014 
  
 
 
Os grupos parlamentarios poder§n presentar emendas §s proposici·ns non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesi·n, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento. 
 
 
O que lle comunico para o seu co¶ecemento e a s¼a convocatoria § devandita reuni·n. 
 
Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2014 
 

 
 

 
 
 
 

Mar²a Soledad Pi¶eiro Mart²nez 
Presidenta da Comisi·n 
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1. Preguntas orais en Comisión
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1.1 26004(09/POC-003712)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Martínez García, María Consuelo e 3 máis

Sobre a solicitude de declaración de ben de interese cultural

da cova de Eirós

Publicación da iniciativa, 337, 09.09.2014



 

 

 

 

          

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Consuelo Martínez  García, Xabier Ron Fernández,  Ramón Vázquez Díaz e Yolanda 

Díaz Pérez, integrantes do grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda, ao 

abeiro do artigo 156 do  Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta para 

a súa resposta oral na comisión, relativa á revogación  da autorización administrativa 

de explotación outorgada polo concello de Triacastela a Cementos Cosmos na canteira 

a ceo aberto Don Isidro. 

 

Cova Eirós en Triacastela, Lugo, alberga a mostra de arte rupestre máis antiga do 

Noroeste Peninsular documentada ata hoxe e é un dos xacementos paleontolóxicos 

con restos de oso cavernario máis importantes da Península Ibérica. Pese a estar 

considerado como a xoia da arqueoloxía e a paleontoloxía de Galicia, o conxunto 

atópase ameazado por unha explotación mineira que conseguiu  un controvertido 

permiso para retomar a súa actividade. 

 

Cementos Cosmos, do grupo brasileiro Votorantim, explota dende 1978 una canteira 

de extracción de roca caliza moi preto de Cova Eirós a pesar de que a propia Xunta 

recoñece nun informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, o alto risco que supón 

para a conservación do xacemento o uso de explosivos. Inda así, o mesmo informe 

emite un ditame favorable á legalización da canteira.  

 

 

As escavacións, encadradas no proxecto “Ocupacións humanas durante o Plistoceno da 

conca media do Miño”, coordinado pola Universidade de Santiago, a gran maioría dos 

materiais encontrados en Cova Eirós corresponden ao Paleolítico Medio ou 



 

 

Musteriense, a época do home de Neandertal. Nas anteriores campañas xa se 

escavaron case por completo os niveles arqueolóxicos superiores do piso da cova, 

correspondentes a épocas menos antigas.  

 

Para os expertos resulta evidente o risco de destrución e deterioro de Cova Eirós, un 

xacemento arqueolóxico excepcional, en Galicia que contén unha excepcional mostra 

de arte rupestre de máis de 30.000 anos de antigüidade. Don Isidro, a gran canteira a 

ceo aberto que a empresa Cementos Cosmos leva 36 anos explotando no Monte 

Penedo, dentro do espazo natural protexido de Os Ancares-Courel, supón un alto risco 

para a conservación do xacemento. Ocupa 105,5 hectáreas, o equivalente a máis de 

cen campos de fútbol. 

Cementos Cosmos logrou o pasado 1 de agosto a licencia municipal e retomou esa 

mesma mañá a extracción a gran escala de caliza, sen cumprir ou poñer en marcha os 

requisitos e condicionantes impostos por Patrimonio para legalizar a súa explotación 

mineira.  

 

Ademais de ao xacemento de Eirós, a canteira afecta ao Camiño de Santiago, a outras 

dúas covas con valor arqueolóxico, as de Graxeira e Cabaxa, así como ao río Teixido. 

 

A actividade extractiva de Cosmos xa ten unha incidencia moi negativa en Cova Eirós, 

tanto polo uso de explosivos que han deteriorado a integridade do recinto, como por 

ter eliminado a capa protectora do terreo, provocando alteracións do nivel freático, e 

derivando no aumento dos niveis de humidade, moi prexudiciais para a conservación 

das pinturas rupestres. 

 

A propia Dirección Xeral de Patrimonio Cultural recoñece que Cova Eirós é un 

xacemento clave no noroeste da Península Ibérica para a investigación das tecnoloxías 

e estratexias de subsistencia das comunidades de Homo sapiens neanderthalensis e 

Homo sapiens sapiens que viviron nesta paraxe no período prehistórico do Paleolítico.  

 



 

 

A Consellería de Cultura é máis protectora coas outras dúas covas que sofren unha 

afección directa da explotación mineira: prohibe a Cementos Cosmos intervir ou 

acometer explotación algunha en ambos os dous xacementos. En Cova da Granxeira 

por estar situada no Camiño Francés. E en Cova da Cabaxa porque, segundo 

Patrimonio, é necesario preservala intacta mentres non se coñezan os valores 

patrimoniais que poda conter. 

 

Resulta incomprensible que un patrimonio prehistórico único como  Cova Eirós, co máis 

valioso conxunto de pinturas rupestres descuberto en Galicia, non goce a estas alturas 

de la máxima protección. Debería ter sido declarado Ben de Interese Cultural (BIC) para 

garantir a conservación de todo legado da historia  e obrigar a Cementos Cosmos a 

preservalo.  

 

Un informe recente dos arqueólogos da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta 

recoñece que tan só polos 11 paneis con debuxos rupestres que alberga no seu interior 

debería ser aplicada la lei estatal de Patrimonio Histórico que obriga a declarar BIC toda 

cova ou lugar con arte rupestre. 

 

A declaración de  BIC está formalmente solicitada dende 2012 pola asociación 

ecoloxista Adega e o colectivo cultural O Iribio, de Triacastela, á que se ten sumado o 

Comité Asesor do Camiño de Santiago, sen que a Xunta iniciara ata o momento a súa 

tramitación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por todo o exposto, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda formula  a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral na comisión:  

 

- Ten a Xunta de Galicia solicitado ou vai solicitar, conforme o artigo 40 da Lei 

16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español,  a declaración de BIC 

da Cova de Eirós? 

- Vai revogar a Xunta a autorización administrativa de explotación outorgada 

polo concello de Triacastela a Cementos Cosmos na canteira a ceo aberto Don 

Isidro? 

 

 

Compostela, 19 de agosto do 2014. 

 

Asdo. Consuelo Martínez  García 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 19/08/2014 11:16:58 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 19/08/2014 11:17:01 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 19/08/2014 11:17:06 

 

José Javier Ron Fernández na data 19/08/2014 11:17:12 
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1.2 28309(09/POC-004034)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre os problemas xerados polo cambio do horario escolar no

Centro de Educación Infantil e Primaria Frei Luís de Granada,

de Sarria, a data prevista para a reposición do existente ata

o 2 de outubro de 2014 e as medidas previstas para solucionar

os problemas de conciliación das familias e minimizar o seu

impacto, así como reparar os danos causados á comunidade

educativa do centro

Publicación da iniciativa, 358, 16.10.2014



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Cosme Pombo Rodríguez e Ana Belén Pontón Mondelo, deputado e 

deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión, relativa á modificación do horario 

escolar no CEIP Frei Luis de Granada na vila de Sarria. 

 

O CEIP Frei Luis de Granada atende a máis de 380 alumn@s da vila de 

Sarria e da súa zona de influencia. Neste CEIP, e por causas alleas á comunidade 

educativa (“obras que se están a levar a cabo na localidade de Sarria”), a 

Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

impuxo un cambio de horario escolar que obrigou a cambiar os hábitos diarios a 

máis de 380 familias. 

O novo horario escolar foille comunicado ás familias mediante unha nota, 

o xoves  dia 2 de outubro, ás 17,15 horas. O venres día 3 de outubro comezou o 

novo horario de Xornada Única, con horario de 08:50 a 13:50 h. e co alumnado 

usuario de comedor escolar que sairá ás 14:20 horas do centro. 

Neste CEIP Frei Luis de Granada, a ANPA do centro, diante da 

indignación de moitas familias, ven de denunciar publicamente a imposición dun 

novo horario, sen consulta aos pais/nais, que afecta gravemente a vida normal 

das familias dun día para outro: 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Co novo horario hai alumn@s que chegan á casa sen os pais (por causa de 

estar traballando) presentes. 

Co novo horario os nenos teñen moi pouco tempo para xantar e terano que 

facer nun único turno. 

Co novo horario hai moitas familias que teñen moi difícil ou imposíbel a 

conciliación da vida familiar, co traballo e co novo  horario escolar. 

Co novo horario hai alumnos (de 3 a 5 anos) que teñen que coller o 

transporte ás 8 da mañá. 

Co novo horario imposto priman os intereses do transporte por riba do 

alumnado e  non se lles consulta aos pais/nais tan importante decisión. 

Ao Grupo Parlamentar do BNG chámalle a atención que se tomen 

decisións que afectan ás vidas de preto de 400 familias sen consulta previa, 

chámalle a atención que cando este CEIP solicitara cambios de xornada escolar 

puxéronselle pegas insalvábeis, chámalle atención que cando este CEIP solicitou 

máis profesorado de apoio a linguas estranxeiras non se lle concedera. 

Ao G.P. do BNG chámalle a atención que agora, dun día para outro, 

impúxose un cambio de horario que causa graves trastornos á maioría do 

alumnado e das súas familias. 

O Grupo Parlamentar do BNG entende que a Consellería de Educación 

debe tomar as medidas oportunas para solucionar o grave problema xurdido no 

CEIP Frei Luis de Granada. A Consellería debe poñer os medios necesarios para 

que este centro oferte un ensino de calidade ao seu alumnado, contando coa 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

comunidade educativa, coa participación dos pais/nais á  hora de tomar decisións 

importantes que afectan aos seus fill@s e debe resolver os graves problemas de 

conciliación que teñen os pais e nais.  

 

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

1.- É consciente a Xunta de Galiza dos problemas provocados polo 

cambio do horario escolar no CEIP Frei Luis de Granada? 

2.- Descoñecía a Consellería a necesidade de cambio de horario polas 

obras que se están a executar na vila de Sarria? 

3.- Cal foi a razón de comezar coa xornada de mañá e tarde o día 1 de 

outubro, para avisar o día 2 de que a partir do 3 comezaría un novo horario non 

previsto? 

4.- Sabe a Consellería ata cando vai a continuar esta xornada escolar no 

CEIP Frei Luis de Granada? 

5.- Ten pensado estudar algunha medida que poida solucionar os 

problemas de conciliación de moitas familia deste centro.? 

6.- Ten pensado estudar cos pais/nais e coa comunidade educativa as 

medidas para minimizar o dano producido aos/ás afectad@s polo cambio de 

horario escolar? 
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Galiza 

 

 

 

7.- Cal será o custe económico deste cambio de horario para a Consellería 

de Educación.? Cal será o custe para as Familias? Cal será o custe para a calidade 

educativa do CEIP Frei Luis de Granada? 

8.- Que medidas vai tomar a Consellería de Educación, para reparar os 

graves danos causados á comunidade educativa do CEIP Frei Luis de Granada.? 

 

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2014 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 08/10/2014 11:22:58 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 08/10/2014 11:23:04 
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1.3 28410(09/POC-004062)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caamaño Domínguez, Francisco e 3 máis

Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego

para protexer o patrimonio megalítico da Costa da Morte, as

medidas concretas previstas en relación cos danos ocasionados

á mámoa coñecida como "A Arquiña de Vilaseco", situada no

concello coruñés de Vimianzo, e o prazo previsto para a

execución da primeira fase do parque do megalitismo

comprometido

Publicación da iniciativa, 358, 16.10.2014



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 

 

 

Francisco Caamaño Domínguez, Marisol 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. 

 

 

A primeiros de outubro tivemos coñecemento de que traballos forestais 

consistentes na limpeza dun monte e a posterior plantación de eucaliptos danou 

un salientable túmulo funerario nomeado “A Arquiña de Vilaseco” situado no 

concello coruñés de Vimianzo, na linde de dúas propiedades privadas e  a escasos 

sesenta metros do río Castro. Este monumento megalítico, datado entre o 

segundo e cuarto milenio antes de Cristo, presenta unha superficie próxima aos 

cen metros cadrados e xa foi obxecto  de saqueo anteriores á súa identificación. 

Con todo, consérvanse os restos dunha cámara poligonal e pedras pertencentes a 

un anelo lítico perimetral  é, o máis importante, existen indicios dabondo para 

presumir a existencia dunha cámara soterrada e non espoliada. 

 

 

A gravidade do acaecido, non ben tanto polo feito de que os tractores de algún 

dos propietarios removeran as pedras e destruíran parte da súa configuración. O 

realmente grave é que non existira ningunha sinalización, nin se acotase un 

mínimo perímetro de seguridade. Na zona hai catorce mámoas catalogadas como 

bens de interese cultural que, como a “Arquiña de Vilaseco”, se atopan na mesma 

situación de desleixo institucional.   

      

 

Por todo o que queda exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan 

as seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión. 

 

   

1ª)  Que está a facer o Goberno de Galicia para protexer o patrimonio megalítico 

da Costa da Morte? 

 

 

2ª) Que concretas medidas pensa adoptar en relación cos danos producidos á 

“Arquiña de Vilaseco”? 

 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 

3ª) Cando pensa levar a cabo a primeira fase do Parque do megalitísmo pensado 

para protexer e poñer en valor  o patrimonio megalítico da Costa da Morte ao que 

pertence. 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de outubro de 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 09/10/2014 17:19:48 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/10/2014 17:20:03 

 

María Concepción Burgo López na data 09/10/2014 17:20:13 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/10/2014 17:20:25 
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1.4 29656(09/POC-004246)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre os datos referidos ao ancho de banda de acceso á

Interntet existente nos colexios de educación infantil e

primaria, institutos de ensinanza secundaria, centros

integrados de formación profesional e centros concertados de

cada unha das provincias de Galicia

Publicación da iniciativa, 372, 12.11.2014



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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                          Á Mesa do Parlamento 

 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, María Concepción Burgo López,  

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. 

 

 

Tanto na recente comparecencia do Sr conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria por mor do inicio do curso escolar 2014-2015, 

como no recente debate de orzamentos tense producido  “certa 

controversia”  sobre a situación da banda ancha de acceso á Internet dos 

centros educativos galegos. 

 

 

Coa finalidade de resolver a dita controversia, os deputados e a deputada 

que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cal é a relación nominal e detallada de todos os CEIP, IES e CIFP de 

Galicia (provincia a provincia) co seu correspondente ancho de banda de 

acceso á Internet?  

 

 

2ª)  Cal é a relación nominal e detallada de todos os centros concertados de 

Galicia (provincia a provincia) co seu correspondente ancho de banda de 

acceso á Internet?  

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de outubro de 2014 
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2.1 20479(09/PNC-001624)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Ron Fernández, José Javier e Vázquez Díaz, Ramón

Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións

necesarias para garantir a protección integral do barrio de

Ferrol Vello, declarado ben de interese cultural, e a

rehabilitación da casa de Carvalho Calero

Publicación da iniciativa, 252, 12.03.2014



 

 

  

 

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda, por medio de Yolanda Díaz Pérez, 

Xabier Ron Fernández e Ramón Vázquez Díaz, e  ao abeiro do recollido no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na 

comisión,  relativa a situación de ruína da casa de Carvalho Calero en Ferrol e en xeral do 

barrio de Ferrol Vello. 

Exposición de motivos: 

Co derrube dunha  parede medianeira da casa de Carvalho Calero  confirmamos o mal que 

corroe o barrio de Ferrol Vello, o espazo primixenio da cidade, que sofre unha progresiva 

degradación que semella imparable, diante da práctica parálise coa que se conducen as 

administración públicas competentes todas nas poutas do PP. 

É unha confesión do desinterese do PP a realidade do retraso que acumula o goberno 

municipal para aprobar o plan especial de protección e rehabilitación de Ferrol Vello, que 

agora se nos anuncia para fins de mes, logo de contemplar a paisaxe de Sarajevo que presenta 

o barrio, dende a praza de Ferrol Vello en ruínas ate a rúa Curuxeiras pechada hai un ano, unha 

sucesión de desaloxos  e que agora presenta este derrubo nun inmoble cuxa rehabilitación se 

vén adiando sen motivo, ou con el: a pura falla de interese. Desinterese congruente co 

desprezo pola lingua e cultura galega que foron o guieiro vital do profesor Ricardo Carvalho 

Calero, autor dunha obra inmorrente, que se estende dende a súa historia da literatura galega 

ate a súa obra poética. 

A Xunta de Galicia declarou o barrio de Ferrol Vello como ben de interese cultural ( decreto 

33/2011, do 10 de febreiro) atendendo a importancia do conxunto histórico como elemento 

nuclear e orixinario da cidade de Ferrol. Esa figura garante unha protección integral que 

vencella a todas as administración públicas. Logo de 3 anos nada se  fixo e o barrio segue a 

virse abaixo. Que fai a Xunta de Galicia para facer efectivo o previsto no artigo 25.2 da lei do 

patrimonio cultural de Galicia?  

Ferrol Vello precisa unha actuación rehabilitadora decidida e nese ámbito a casa de Carvalho 

Calero pode xogar un punto de inflexión desa derrota de ruína que os gobernos local e da 

Xunta practican con el. Regresión demográfica e falla de servizos e equipamentos son os 



 

 

complementos desa derrota de ruína. A pouco que se desenvolvan unha serie de actuacións 

definidas no corazón do barrio este daría un volco completo, pero a Xunta amosa unha nula 

vontade de actuación. 

 

En atención ao sinalado, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda achega a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate na comisión:  

- O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a:  

- 1) Desenvolver as actuacións precisas que garantan a protección integral do barrio de 

Ferrol Vello. 

- 2) actuar coordinadamente co concello de Ferrol de maneira urxente para consolidar, 

reparar e rehabilitar e casa de Carvalho Calero.  

 

Compostela, 4 de marzo do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 
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2.2 26174(09/PNC-002203)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 7 máis

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego de medidas de

fomento do voluntariado entre o alumnado de ESO

Publicación da iniciativa, 335, 05.09.2014



 

 

 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 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 
 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz e a iniciativa dos seus deputados e deputadas Román 
Rodríguez González, Antonio Mouriño Villar, Moisés Blanco 
Paradelo, Marisol Piñeiro Martínez, Agustín Baamonde Díaz,  
Hipólito Fariñas Sobrino, Ramón Santos Pérez e Javier Dorado 
Soto, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 
 
 
 
Exposición de Motivos 
 

 

O proceso educativo plantéxase como un dos principales obxectivos 
acadar unha formación integral das persoas. Susténtase para elo en 
dous pilares. O primeiro é a transmisión de coñecemento e 
competencias das diversas áreas educativas. O segundo é a 
transmisión de valores cívicos e sociales entre os cidadáns do 
futuro. 
 
Un destes valores é a solidariedade e a capacidade analítica e 
crítica respecto ós retos da sociedade actual. Tamén a cooperación 
e a participación activa na procura da solución a diversas 
problemáticas é un valor a potenciar como un factor de gran interés 
para na formación integral do alumnado. 
 
Certo é que estes valores xa aparacen incorporados de xeito 
transversal no desenvolvemento curricular das diferentes etapas do 
ensino obrigatorio. Pero, faise tamén de interés fomentar a 
solidariedade, a cooperación ou a participación dun xeito máis 
aplicado e práctico entre o alumnado a partir da posta en marcha de 
actividades de voluntariado no que participen os escolares dun xeito 
activo. 
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O Grupo Parlamentario Popular entende de grande importancia a 
implicación dos nosos xóvenes no desenvolvemento de accións 
concretas que vaian orientadas a solucionar debilidades da nosa 
sociedade, e que lle permita unha toma de contacto con asuntos 
como o coidado medioambiental, os servicios comunitarios, a 
convivencia interxeracional,... 
 
A inclusión de actividades de voluntariado escolar contribuirá ao 
desenvolvemento de habilidades e competencias que serán de 
grande axuda no devir do conxunto do alumnado, tales como o 
traballo en equipo, o emprendimento, a asunción de 
responsabilidades, a implicación en actividades colectivas... 
 
Para elo, e partindo do principio de autonomía dos centros e da 
realidade socioeconómica e territorial de cada un deles, é de grande 
importancia que no seno da comunidade educativa se poidan 
promover programas e contidos específicos de voluntariado escolar, 
que abarque, entre outras medidas, tanto un deseño curricular 
propio, como a posibilidade de incorporar unha asignatura 
específica dentro do ámbito da libre configuración.  
 
 
Por estes motivos, 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á posta en 
marcha de medidas de fomento do voluntariado entre o alumnado 
de ESO dos centros educativos de Galicia.” 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2014 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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2.3 27397(09/PNC-002302)

Grupo Parlamentario Mixto

Iglesias Sueiro, Carmen

Sobre a realización polo Goberno galego das xestións

oportunas para a provisión dun espazo expositivo provisional

para a colección do Museo Arqueolóxico da Provincia de

Ourense

Publicación da iniciativa, 346, 24.09.2014
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa Deputada e voceira, Carmen Iglesias 

Sueiro, ao abeiro do establecido no regulamento desta cámara, presenta a 

seguinte Proposición Non De Lei para o seu tratamento na Comisión 4ª. 

Educación e Cultura, relativa á provisión dun espazo expositivo para a 

colección do Museo Arqueolóxico da Provincia de Ourense ata o 

despechamento da actual sede en obras. 

 

Acabase de proceder á licitación das obras de rehabilitación do edificio da 

sede da colección do Museo Arqueolóxico que, segundo a orde de 

licitación, ten un prazo de execución de 39 meses. Isto fai que a sede da 

colección non poida ser utilizada como espazo expositivo ata o ano 2018, 

sendo optimistas e cumprindo coas previsións. 

Que pasa entón coa colección? Pois, que se non se remedia, os ourensáns 

levaremos agardando para vela na súa plenitude 18 anos. 

A colección consta de máis de 40.000 pezas que amosan a historia de 

Ourense e de toda a provincia dende a época Paleolítica ata os nosos días 

e está composta por pinturas, esculturas, ourivería, cerámicas, etc. 

Esta valiosísima colección leva confinada no centro de Santa María de 

Europa dende o ano 2000. Este centro exerce de mero almacén e lugar de 

traballo pero non de espazo expositivo de libre acceso xa que o acceso 

precisa de acordarse con cita previa. 
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A única sala de acceso libre onde poder ver algunha destas pezas da 

colección é unha pequena dependencia dentro do Mosteiro de San 

Francisco onde se amosa unha escolma de escultura demasiado cativa 

para os fondos cós que conta o Museo.  

Como ourensáns non podemos conformarnos.  Precisamos e reclamamos 

un espazo expositivo de libre acceso que poña en valor e dignifique a 

magnífica colección de xeito provisional ata que estea operativo o edificio 

da súa sede no Museo Arqueolóxico. Cremos que é obrigado logo das 

vicisitudes, desidia e inxustizas ás que ten sido sometida esta institución e 

a súa senlleira colección. 

Polo dito, formúlase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate 

en Comisión: 

Proposición Non De Lei 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno Galego a  realizar as xestións 

oportunas, implicando ás distintas administración, para prover á colección 

do Museo Arqueolóxico da Provincia de Ourense dun amplo espazo 

expositivo provisional, axeitado e de libre acceso que permita a posta en 

valor e dignificación da colección do Museo mentres non rematen as 

obras de rehabilitación da súa sede. 

Pazo do Parlamento a martes, 16 de setembro de 2014 

Asdo.: Carmen Iglesias Sueiro 
Deputada e Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
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2.3 29278(09/PNC-002426)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

para a protección e conservación do patrimonio arqueolóxico

que alberga a Cova de Eirós, no concello de Triacastela

Publicación da iniciativa, 365, 30.10.2014
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Á Mesa do Parlamento 

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

da deputada Ana Belén Pontón Mondelo e do deputado Cosme Pombo Rodríguez, ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate en Comisión, relativa á situación da Cova de Eirós. 

 

A Cova de Eirós, situada no Concello de Triacastela, constitúe a mostra de arte 

rupestre máis antiga da Galiza e un dos xacementos paleontolóxicos con restos de oso 

cavernario máis relevantes da Península Ibérica. Porén este patrimonio atópase 

seriamente en perigo pola actividade que de xeito ilegal está realizando no entorno da 

Cova de Eirós. Así, segundo información remitida ao noso Grupo Parlamentar pola 

Asociación Ecoloxista ADEGA nun exhaustivo informe, os danos serían os seguintes: 

1. FILTRACIÓNS DE AUGA  

A escavación e retirada de material sobre a cova de Eirós, en primeiro lugar 

produciu a eliminación da capa superficial de terra, de composición arxilosa e 

relativamente impermeábel, así como da capa vexetal que a compactaba coas súas raíces 

e se nutría dela. Isto provoca un que a Cova de Eirós funcione como drenaxe do terreo 

sobre ela, que agora absorbe máis auga, e en maior concentración ao haber menos 

volume de terreo. O resultado é unha gran humidade dentro da cova, o cal dana 

gravemente as pinturas rupestres existentes nela.  

Os veciños de Cancelo constatan que antes da actividade mineira, a Cova de 

Eirós era unha «cova seca», motivo polo cal até se refuxiaban nela co gando, mentres 

que agora a auga esvara polas paredes e hai unha forte humidade. Tamén os 

arqueólogos constatan que as pinturas rupestres, principalmente realizadas mediante 
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carbón e pigmentos con terra sobre as paredes de calcaria, se teñen deteriorado mais nas 

últimas tres décadas que nos moitos milenios anteriores, debido a esta filtración de auga 

por causa da actividade mineira.  

Para a protección e conservación das pinturas rupestres da Cova de Eirós serían 

necesarias medidas urxentes, a primeira delas, non permitir actividades extractivas no 

seu entorno, pois agravarían esa situación, e ademais, unha intervención de restauración 

do terreo sobre ela para recuperar a súa impermeabilización natural.  

2. AUGAS SUBTERRÁNEAS  

A morfoloxía e características da Cova de Eirós foron determinadas por una 

antiga canle de circulación freática, dende unhas condicións de karst funcional onde esa 

auga circulaba con enerxía, até una mudanza da dinámica, que levou a un progresivo 

abandono desa circulación, que pasou a ser menor e ocasional, indo progresivamente 

colmatando o seu interior de sedimentos en varios dos seus niveis, historia xeolóxica 

que se representa nas paredes interiores e na estratigrafía dos sedimentos.  

A modificación das condicións freáticas do seu entorno poderían producir unha 

nova modificación nas dinámicas de circulación das augas subterráneas e nos niveis 

freáticos do terreo, o cal representa un grave risco para a súa conservación, así como das 

pinturas rupestres do seu interior.  

3. VOADURAS  

O uso de explosivos na explotación mineira é nefasta para a conservación da 

cova, e xa produciu nela desfeitas, como o desprendemento de estalagmitas e 

estalagtitas e fendas e fracturas nas súas paredas así como desprendementos de rochas.  

A continuidade de actividades mineiras que se pretende, só faría que agravar 

eses danos producidos pola onda expansiva das explosións, nun macizo de rocha 
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calcaria compacta que transmite a grandes distancias esas vibracións, que incluso 

afectan aos núcleos de poboación próximos, producindo as vivendas vibracións que en 

varias ocasións produciran danos, como fisuras ou desprendementos de azulexos. Se 

isto acontece a 2 km. da canteira, é facilmente deducíbel o efecto sobre a cova, a 

escasos metros.  

Este feito tamén é constatado polas equipas de paleontólogos e arqueólogos 

durante as campañas de investigación na cova, que en anos anteriores, durante a 

actividade ilegal da canteira, eran evacuados do interior da Cova de Eirós por evidentes 

motivos de seguridade, ao existir graves riscos de derrubamento da Cova de Eirós.  

4. IMAXE PÚBLICA E CONTORNA 

 Para alén dos danos físicos, e por moitas medidas correctoras que se puidesen 

estabelecer, a existencia dunha explotación mineira co deterioro paisaxístico que 

ocasiona sobre este importantísimo e internacionalmente recoñecido xacemento 

arqueolóxico, así como a inaccesibilidade ao lugar para as persoas alleas á actividade 

extractiva, danan seriamente a imaxe das administracións, especialmente daqueles 

departamentos que teñen por obxecto a protección do patrimonio. 

Alértase desde diferentes ámbitos de que a actividade mineira pode provocar un 

dano irreparábel e letal a un espazo único, alén de estarse obviando as obrigas da 

administración en materia de conservación do noso patrimonio arqueolóxico. 

 

Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión ao obxecto de protexer, preservar, a Cova de 

Eirós: 
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“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a: 

1. Paralizar toda a actividade que se está levando adiante no 

entorno da cova de Eirós, singularmente a mineira, ao obxecto de evitar danos 

irreparábeis na cova e no importante patrimonio arqueolóxico que alberga. 

2. Realizar as actuacións oportunas coa finalidade de garantir a 

conservación do patrimonio que alberga a Cova de Eirós, alén de planificar 

actuacións que profunden no seu estudo e na súa divulgación e coñecemento. 

3. Dar cumprimento as obrigas que en materia de protección do 

patrimonio arqueolóxico están vixentes na lexislación sobre patrimonio.” 

 

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2014 

 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 
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2.4 29643(09/PNC-002466)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis

Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións

necesarias para a posta a disposición da cidadanía dun

servizo de libraría en liña coas publicacións institucionais

da Xunta de Galicia nos diferentes ámbitos e soportes

Publicación da iniciativa, 372, 12.11.2014
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A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 

Portavoz, e por iniciativa dos deputados e deputada, 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, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

Exposición de motivos 

O Goberno galego, a través das distintas consellerías, vén 

promovendo a publicación de obras, de carácter venal e non venal, 

referentes aos ámbitos de actuación das políticas autonómicas, que 

integran o fondo editorial da Xunta de Galicia.  

Para favorecer a difusión e accesibilidade ás publicacións, tanto 

físicas como electrónicas, producidas pola Administración 

autonómica sería útil dispoñer dunha plataforma en liña que permita 

dar resposta ás necesidades actuais e que ofreza un servizo de 

calidade para a consulta e adquisición das obras que demanda a 

cidadanía, a través dun catálogo con información bibliográfica 

completa e actualizada.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a 

seguinte proposición non de lei 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 

 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, a emprender as 

actuacións necesarias para poñer ao dispor da cidadanía un servizo 

de libraría en liña coas publicacións institucionais da Xunta de 

Galicia nos diferentes ámbitos e soportes, de xeito que se facilite o 

acceso ao seu fondo editorial e o seu coñecemento”.  

 

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2014 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 

Pedro Puy Fraga na data 31/10/2014 11:19:56 
 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/10/2014 11:20:05 
 

Moisés Blanco Paradelo na data 31/10/2014 11:20:14 
 
Javier Dorado Soto na data 31/10/2014 11:20:32 
 

Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/10/2014 11:20:41 
 
Antonio Mouriño Villar na data 31/10/2014 11:20:49 
 
María Soledad Piñeiro Martínez na data 31/10/2014 11:20:56 

 
Román Rodríguez González na data 31/10/2014 11:21:04 
 
Ramón Santos Perez na data 31/10/2014 11:21:18 
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