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O portavoz do BNG no Congreso dos
Deputados, Francisco Jorquera, ven de presentar
unha iniciativa na que lle demanda ao Goberno
Central que aclare por qué a Xunta de Galiza do PP lle
quere quitar o social aos pensionistas e persoas maio-
res de Laxe.

Jorquera lembra que este local, ubicado no
primeiro andar da Casa do Mar de Laxe, e no que no
seu día se ubicaron as oficinas do ISM,. “foi cedido en
uso polo Goberno Central á Xunta de Galiza durante o
Goberno Bipartito dentro das transferencias dos servi-
zos de formación do ISM”.
O Goberno Bipartito, dende a Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar, que lideraba o BNG, cedeu-
llo á súa vez á Asociación de Discapacitados “O
Péñón”, “sendo utilizado por estes e por moitos xubi-
lados e xubiladas de Laxe, xa que este é o único social
do que dispoñen para o seu uso na vila”.
Sen embargo, a actual Xunta de Galiza ven de remi-
tirlles á asociación “O Peñón” un comunicado polo que
lles ordena que abandonen o local en 15 días, baixo o
pretexto de que “a Tesourería Xeral da Seguridade
Social é a titular das instalacións e solicita a súa rever-
sión”.

Francisco Jorquera considera “cando menos
contradictoria a actuación da actual Xunta de Galiza,
pois se ben é certo que a Seguridade Social é propie-
taria do inmoble no inmoble no que se están as insta-
lacións, a Casa do Mar, –á súa vez en proceso de
reversión aos seus lexítimos propietarios, a Confraría
de Pescadores de Laxe-, sen embargo o uso do
mesmo está cedido á Comunidade Autónoma de
Galiza, e polo tanto correspóndelle a esta e non á
Seguridade Social a reversión do uso das instalacións
e, en consecuencia, a finalización da cesión á asocia-
ción O Peñón, especificando o uso público que lle van
dar.
Ante esta situación, o deputado do BNG ven de pre-
sentar unha batería de preguntas ao Goberno para

que aclare a situación. En primeiro lugar pregúntalle ao
Goberno en qué situación legal se atopa tanto a planta
primeira como todo o edificio da Casa do Mar e se non
considera que se deben seguir dedicando a uso social,
como lugar de encontro das persoas maiores de Laxe.
Ademais, solicítalle ao Goberno que confirme que a
administración responsábel do uso da primeira planta é
a Xunta de Galiza, e polo tanto a quen lle corresponde
decidir se mantén o local para uso social das persoas
maiores de Laxe ou non.

Por último, e entre outras cuestións, Francisco
Jorquera pregúntalle ao Goberno pola situación na que
se atopa o proceso de reversión do edificio da Casa do
Mar á Confraría de Pescadores.

O BNG DEMÁNDALLE AO GOBERNO CENTRAL QUE
ACLARE POR QUÉ A XUNTA LLE QUERE QUITAR O
LOCAL SOCIAL AOS PENSIONISTAS E PERSOAS
DISCAPACITADASDELAXE
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O Deputado Provincial do BNG, Xoán Sande, co Portavoz do BNG de

Laxe, Xosé Manuel Pose na inauguración do centro.
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Ata cando?
Os veciños piden un STOP neste cruce da

Rúa Insua,hoxe en obras e curiosamente sen
construcción de beirarrúas, xa que consideran
que o espello que hai instalado non é suficiente
para mellorar a seguridade; tamén queren que
se instalen rompevelocidades pola alta velocida-
de á que circulan os coches pero sobre todo as
motos.

Pésima situación a desta estrada que vai
do Cabo da Area ata Serantes que parece que
vai incluida no POS pero que non foi sen tempo
xa que os usuarios dela xa se veñen queixando
hai tempo.

Escandalosa a situación de deterioro desta
marquesina, da parada do bus escolar na parro-
quia da Torre, provocada por un camión pero
que xa leva moitísimo tempo sen arranxar
cos/as nenos/as mollándose os dias de choiva.

Pódese comprobar a finalización das bei-
rarrúas a ámbolos dous lados da estrada pola
que os veciños teñen que circular co conseguin-
te perigo para a súa integridade física e por ser
esta Rúa moi transitada pois sobre de todo por
ela accede a xente ao Tanatorio.


