A candidatura de Unidas Podemos-EU ao
Concello de Ourense esixe á Xunta de Galicia
que complete o ciclo formativo da Escola de
Enxeñaría Aeronática do Campus de Ourense
Ourense, 15 de maio de 2019
Os membros da candidatura de Unidas Podemos ao Concello de Ourense,
encabezada por David Alvarado Roales mantiveron onte un encontro na sede de
Podemos Ourense con Higinio González, subdirector da Escola de Enxeñaría
Aeronáutica e do Espazo do Campus de Ourense. Dita Escola está a atravesar un
momento decisivo da súa breve historia, xa que se está a dirimir a posibilidade de
implantar nela os estudios de Mestría en Enxeñaría Aeronáutica ou, ao contrario,
se ditos estudos irán a parar definitivamente á Escola de Enxeñaría de Camiños da
Universidade da Coruña.
Desde a candidatura de Unidas Podemos ao Concello de Ourense esiximos á Xunta
de Galicia que aclare este tema, de xeito claro e a favor dos intereses da nosa
cidade, para terminar coas inquietudes que se cernen sobre o Campus ourensán.
Esiximos á Xunta de Galicia que confirme ditos estudos para Ourense como
continuación natural do Grao de Enxeñaría Aeroespacial, xa implantado na nosa
cidade.
Para o candidato de Unidas Podemos á Alcaldía de Ourense, David Alvarado
Roales, “ademais de ser de xustiza, o máis racional é que se complete a aposta
formativa que no seu momento se fixo polo Campus de Ourense e así aproveitar o
capital humano e a infraestrutura física existente, coa que a propia Xunta de
Galicia dotou á nosa cidade no seu momento por un monto duns 2,5 millóns de
euros”.
Alvarado Roales demanda da Xunta de Galicia que poña en marcha un plan para
contribuír ao desenvolvemento do tecido industrial aeronáutico na nosa contorna
e á xeración dunha cadea de valor. Un exemplo desta frutuosa colaboración entre
a universidade e os sectores produtivos, do éxito deste modelo, o atopamos, por
exemplo, na empresa COASA, principal fabricante aeronáutico de Galiza, cuxa
sede se atopa no Parque Tecnolóxico de Galicia e coa que xa colaboran de xeito
estreito a Escola de Enxeñaría de Ourense e os seus estudantes, algúns dos cales
atoparon mesmo unha saída profesional nesta mesma entidade.
Para Alvarado Roales, “sería insólito que os estudos superiores de Aeronáutica se
implantasen nunha Escola de Enxeñaría de Camiños en lugar dunha Escola de
Enxeñaría Aeronáutica. Máis aló de facer o ridículo ao nivel estatal e mesmo
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internacional, sería indicio dun eneísimo ataque dos poderes públicos galegos
contra a nosa cidade e a nosa provincia, denotando o pouco que Ourense lle
importa ao PP”.
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