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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO
O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), por medio
dos seus deputados Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez Díaz, Xosé Manuel Beiras
Torrado, Antón Sánchez García, Juan Manuel Fajardo Recouso e a deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición non de lei para o seu debate no Pleno, relativa ás medidas de
urxente consolidación e posterior recuperación da torre de Taboi.

Exposición de motivos

A que fora torre da homenaxe da fortaleza que nun primeiro tempo pertencera á
familia dos Saavedra, a torre de Taboi, atópase nun proceso de ruína con risco de se
derrubar, presentando graves fendas na fachada sur. Tamén a falta se sillares na porta
agrava o perigo de derrubamento. Conformaba a torre parte do castelo que en data de
1585 fora reparado e do que consta descrición de fosos, ponte levadiza, torres e
recinto.
Hogaño só resta unha torre incompleta, de base cuadrada, de grosos muros e
construída en mampostería de pizarra, dispoñendo dunha porta na fachada suroeste
que correspondía ao desaparecida ponte levadiza. No máis alto dos paramentos ábrese
un pequeno vano con dintel triangular de granito. Esta construción, chea de cascallos,
atópase nun descampado e zona de cultivos.
Consérvanse dous escudos: no museo provincial de Lugo – o principal – e o outro na
Casa da Torre. O seu grao de protección o define a súa inclusión no catálogo de bens
culturais.
Aínda que de propiedade privada, chegados a este punto cabe preguntarse pola
actuación da Xunta de Galicia, a cal vén obrigada a actuar en atención ao disposto na
lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, que no seu artigo 52,
sinala que os bens inmobles catalogados gozarán da protección prevista no artigo 17
desa norma e do deber de conservar o noso patrimonio cultural recollido no artigo

25.2 da devandita lei.
Xa que logo, o grupo parlamentario da AGE presenta a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Pleno:
-

O Parlamento Galego insta á Xunta a realizar as actuacións oportunas e de
urxencia para consolidar o ben catalogado da torre de Taboi e evitar desta
maneira a súa total ruína.

-

O Parlamento Galego insta á Xunta a elaborar un subseguinte plan de actuación
que permita garantir a súa conservación, coidado e protección.

En Compostela, a 16 de febreiro de 2016.
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