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No BNG estamos orgullosos de conseguir un feito his-
tórico para Laxe como é contar cun local de ocio para
os nosos maiores. Se nun primeiro momento, as xes-
tións do BNG serviron para que a Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar cedera á Asociación de
Discapacitados O Peñón o primeiro andar da Casa do
Mar da localidade, agora, a Deputación vén de apos-
tar por dotar e acondicionar ese espazo para que com-
parta usos entre as persoas con discapcidade e os
maiores do concello.
A área de Benestar presidida polo deputado do BNG
Xoán Sande, vén de conceder dúas subvencións á
Asociación O Peñón, unha de 6996,49 euros para gas-
tos do persoal de fisioterapia e, outra de 6767,01
euros para equipamento e mobiliario dos locais, que
sirven para que ese espazo comece a prestar un ser-
vizo público que era importantísimo para a sociedade
de Laxe.
O BNG demostra que a iniciativa e o compromiso son
máis importantes que o poder. Durante 20 anos de
goberno do PP e 12 do PSOE, esta reivindicación da
sociedade de Laxe foi desatendida. O BNG sen estar
representado na corporación foi quen de levar adian-
te o que entendía como unha prioridade social.
Mais, o BNG aínda non dá por rematadas as súas xes-

tións no que respecta a este asunta. Nos vindeiros
meses, agardamos que as xestións que se están a facer
có goberno do estado, permitan executar as obras que
eliminarían as barreiras arquitectónicas do edificio, para
que as persoas con dificuldades de mobilidade poidan
acceder por rampa ao primeiro andar. O compromiso da
Deputación para executar esa obra xa está acadado,
agora falta que o ISM permita a realización da obra
No BNG entendemos que é prioritario atender as nece-
sidades das persoas que teñen máis dificuldades para
acceder ao ocio e ao esparcimento e estamos satisfei-
tos de que as nosas xestións permitan mellorar a situa-
ción tanto do colectivo de discapacitados como de per-
soas maiores do noso concello.

As xestións do BNG consiguen para Laxe o primeiro
local de ocio para maiores da localidade

O portavoz do BNG,
Xosé M. Pose, conseguíu
apoios para que o primeiro
centro de maiores da locali-
dade sexa a dia de hoxe
unha realidade.

“

“

“

“

Xosé M. Pose é o Deputado do BNG Xoán Sande, que é o Presidente da Área de
Benestar da Deputación Provincial da Coruña.

O deputado do
BNG Xoán Sande, que
preside a Área de
Benestar da Deputación
apostou en todo
momento por atender a
proposta do Peñón
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Disque:
- A ANPA de Laxe quere que o Concello

semaforice a zona escolar e contar coa presenza
da Policia Local á saída e chegada dos nen@s ao
Colexio. O BNG xa fixo a solicitude hai dous
anos a través dunha moción na que tamén se soli-
citaba o pintado dun paso de peóns no acceso á
piscina.

- En Serantes que están fartos de baches
na estrada que vai desde o Cabo da Area até o
mesmo Serantes asi como das inundacións que
sofre á altura do Lago. Tamén queren beirarrúas
na subida cara a Igrexa, é curioso que só o núcleo
da Torre conte con beirarrúas...

- Os veciños de Soesto tamén queren
beirarrúas desde Castrelo, cando menos até o des-
vio á Praia de Soesto, camiñar pola estrada resul-
ta perigoso.

- A sociedade de Laxe quere saber toda
a verdade sobre a cesión do terreo para o Campo
de Futbol e se hobo algún cambio na mesma... e
do Museo do Mar.

- O PP presentou un contencioso contra a
permuta do Escarabello pero que non esquezan
que foron eles, con concelleiros que hoxe
sóno doutros grupos, políticos os primeiros
en declaralo urbanizable.

- Os veciños do Aplazadoiro queren
que se arranxe dunha vez a pista que sube ó
monte desde a casa de Sousa xa queá última vez
que houbo lume non puieron acceder os servizos
de extinción.

O BNG presentou as demandas de
Laxe como enmendas aos
Orzamentos da Xunta para o
2010.

O PP vén de rexeitar no Parlamento de Galiza
as enmendas presentadas polo BNG para a Comarca
de Bergantiños. Entre elas, figuraban algunhas das
reclamacións urxentes da sociedade de Laxe que o
BNG puxo de manifesto no debate dos Orzamentos da
Xunta para o vindeiro ano 2010 como por exemplo:

- Escola Infantil de 0-3 anos, para a que o
BNG solicitaba 750.000 euros.

- Centro de día, para que solicitábamos
700.000 euros

- Posta en valor dos Penedos de Traba,
100.000 euros.

- Pantaláns, 500.000 euros.

- Diversas medidas encamiñadas á mellorar
as condicións do porto de Laxe, 2.000.000
euros.

Máis unha vez, o Partido Popular demostra, deixándo-
nos fóra dos Orzamentos. que para eles Laxe non
existe


