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Francisco Jorquera, portavoz do BNG no
Congreso dos Deputados, presentou onte xoves unha
serie de preguntas para a súa resposta escrita por
parte do goberno do Estado. Estas iniciativas son froi-
to da iniciativa do BNG de Laxe, que responde así á
preocupación xerada no conxunto da cidadanía polos
problemas que afectan á fisionomía da praia de Laxe,
á seguridade das embarcacións no porto da vila e a
elementos da vivencia diaria como a rede de sanea-
mento e, seguramente, a curto prazo, incluso o con-
xunto escolar.

En concreto, o portavoz do BNG pregunta ao
goberno central se é coñecedor da problemática, se é
consciente de que as últimas obras feitas no porto
alteraron o movemento das correntes mermando así a
función de porto de abrigo, obrigando a embarcacións
desta localidade a desprazarse a outros portos.

O BNG reclama, a través das súas preguntas,
de xeito inmediato sobre a vontade do goberno cen-
tral para devolver a praia de Laxe ao seu perfil orixi-
nario, distribuíndo a area ao longo da praia.

A medio prazo, o BNG tamén pregunta no
Congreso sobre a posibilidade de buscar unha solu-
ción definitiva, mediante a demolición de parte do
actual dique e a construción dun dique de abrigo
exterior.

O BNG de Laxe agarda agora a contestación
do goberno central, e trasladará tamén, nos próxi-
mos días, semellantes iniciativas ao Parlamento
Galego, pois non hai que esquecer que o porto de
Laxe é de competencia do goberno galego, e polo
tanto a Xunta de Galiza non pode inhibirse dos pro-
blemas que están a afectar na actualidade á veci-
ñanza de Laxe.
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O Portavoz do BNG no
Congreso, Francisco
Jorquera, visitou Laxe para
coñecer o problema e falar
con diferentes sectores afec-
tados

“ “

O Portavoz do BNG de Laxe, Xosé Manuel Pose, con Francisco Jorquera



O BNG presenta a súa candidatura para
gobernar Laxe

O BNG de Laxe presentará en breve a súa
candidatura ás eleccións municipais do vindeiro ano
2011. Unha candidatura totalmente renovada e des-
eñada para gobernar, sacar o concello da súa grave
situación económica e garantir futuro e benestar á
cidadanía.

Según Xosé Manuel Pose, que será de novo
o candidato á alcaldía, as novas incorporacións ao
BNG laxense, garanten a responsabilidade, a efica-
cia, a capacidade e a lealdade que se precisa para
traballar na solucións dos problemas das xentes do
concello, “nós non imos entrar en liortas nin en
polémicas, imos a buscar solucións para os pro-
blemas da xente, cremos que Laxe xa tivo
enfrontamentos e insultos abondo, é hora de tra-
ballar por sacar ao concello do seu estancamen-
to”. O candidato do BNG lamenta a situación de
endebedamento á que ten chegado o concello sen
que iso significara ningún avance na calidade de
vida e nas infraestruturas e equipamentos. Para
Pose, “ é hora de pór os pés na terra, de non ven-
der fume, e de tratar de solucionar as graves
carencias de Laxe”, polo que o BNG vai gobernar
partindo dun Plan de Viabilidade Económico que se
baseará na austeridade, para tratar de recortar a
débeda. O BNG plantexará nada máis chegar ao
concello unha auditoría para saber o estado real das
contas, buscando a transparencia na xestión.

No programa de goberno, que está en fase
de redacción, figurarán moitas das urxencias que ten
a sociedade de Laxe, Centro de Día, Escola Infantil,
Saneamento Integral e tamén a reclamación de solu-
cións para a pesca e os problemas do Porto de Laxe,
actividade fundamental para garantir o desenvolve-
mento económico do concello.

O BNG critica con contundencia a falta de
compromiso de PSOE e PP co desenvolvimento de
Laxe. Para Pose, “non é de recibo que os
Orzamentos da Xunta do 2011 non consignen nin
un só euro para Laxe, nada bo di do Partido
Popular”. Según o portavoz do BNG, “o PSOE e o
PP non aportan nada a Laxe, só broncas, á hora
da verdade nin uns nin os outros ofrecen solu-
cións, aí están os orzamentos da Xunta e do
Estado para demostralo”.

A candidatura do BNG estará encabezada
por Xosé Manuel Pose, Xulia Mira e Diana Toja.

Xulia MIra e Diana Toja acompañarán a Xosé Manuel
Pose nos primeiros postos da candidatura do BNG
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