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O PSOE de As Nogais esixe ao alcalde explicacións  

de como vai adquirir os terreos para facer a maqueta da Torre  

de Torés presentada polo duque de Medinaceli 
 

Comparten a alarma veciñal creada ante o anuncio de eliminar varios nichos, pois quitar todas 

as sepulturas tamén ten un custo elevadísimo, “e non só de carácter económico, senón tamén 

sentimental para todas as persoas que teñen os seus antepasados soterrados alí”. Por iso, 

esixen que o alcalde “dea a cara e se deixe de andar en negociacións de costas á parroquia” 

 

Coinciden co aristócrata en que o aglomerado botado na praza afea o contorno e piden ao 

rexedor que explique cómo conseguiu a autorización de Patrimonio para tal actuación, xa que, 

de ter obtido un permiso para este tipo de obra, “alguén estaría incumprindo gravemente a 

lexislación que regula as obras en conxuntos patrimoniais” 

 

AS NOGAIS, 10 DE SETEMBRO DE 2014.- Os socialistas de As Nogais, ante as últimas noticias 

publicadas sobre a idea de recuperar a Torre de Torés, tal e como era no pasado, esixen ao 

alcalde que explique publicamente como vai a ser o procedemento que vai levar a cabo para a 

adquisición dos terreos. Neste senso, a voceira do PSOE –Fe Álvarez-, lembra que “o alcalde 

recibiu o apoio do Pleno para poñer en valor este patrimonio cultural, e non está a responder á 

confianza que se lle otorgou, porque a corporación e os veciños estamos a enterarnos pola 

prensa de decisións que afectan directamente aos nosos bens”.  

 

O duque de Segorbe, avalado ca presenza do alcalde de As Nogais, presentou en días pasados 

unha maqueta de como vai ser a nova Torre. Por iso, “o que queremos saber é como pensa 

adquirir os terreos necesarios para levar á práctica esa maqueta, quen o vai pagar e en canto se 

vai a fixar o prezo do metro cadrado, pois moito nos tememos que o custo vai repercutir no 

peto dos veciños; algo que, de ningún xeito, se pode permitir”, salienta a socialista. 

 

Deste xeito, Álvarez matiza que “cremos que se trata de cuestións o suficientemente 

importantes como para que sexan aclaradas polo alcalde. É un emblema da comarca, con gran 

valor cultural e patrimonial, que non debemos perder, pero si que é necesario que o proceso se 

faga con total claridade e non de costas aos cidadáns e á corporación, pois esta Torre é 

patrimonio de todos”, afirma. A este respecto, lembra que, pese a ter pedido no concello toda a 

información relativa ao obradoiro de emprego que traballou en dita fortaleza, esta tampouco lles 

foi facilitada. 

 

“Alarma veciñal” 

Asimesmo, os socialistas, ante as declaracións aparecidas en prensa nas que o duque de 

Medinaceli considera necesario eliminar varios nichos, situados no contorno da igrexa, 

comparten a alarma veciñal suscitada por tal anuncio. Por iso, cren que “o que compre nestes 

momentos é que o alcalde dea a cara e se deixe de andar en negociacións de costas á 

parroquia, porque quitar todas as sepulturas tamén ten un custo elevadísimo, e non só de 

carácter económico, senón tamen de carácter sentimental para todas as persoas que teñen os 

seus antepasados soterrados alí. É importante que se nos diga que idea ten, e que pretende 

facer coas sepulturas que lle estorban ao duque, a onde quere trasladalas e quen se vai facer 

cargo do custo. Isto non é unha cuestión menor e, por suposto, que todos os veciños deben 

coñecer e ser chamados a opinar”, opina Fe Álvarez. 
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Zona que afea o conxunto patrimonial 

No que o PSOE de As Nogais coincide co duque de Medinaceli é que efectivamente hai unha 

zona de aglomerado no contorno da praza, que o alcalde ordeou recentemente botar, e que afea 

notablemente o conxunto patrimonial. Para a socialista “unha acción destas características 

nunca se pode levar a cabo sen o correspondente permiso de Patrimonio”. Por este motivo, 

solicita ao rexedor que explique se obtivo tal documento e, de non ser así, en base a qué 

criterio autorizou “semellante aberración” porque do contrario o concello estaría incumprindo 

claramente a lexislación que regula as obras en conxuntos patrimoniais. En todo caso, indica, 

“como xa ten experiencia en demoler obras, como xa pasou na praza de As Nogais por orde de 

Fomento, este tamén pode ser ser un novo caso no que o diñeiro de todos os veciños irá ao lixo 

en forma de cascotes de obra”.  

 

A día de hoxe ninguén entende aínda porque o alcalde non quixo escoitar nin aos veciños nin 

aos concelleiros socialistas, que lle ofreceron ideas e solucións para embelecer a praza dunha 

forma moi económica. “Empeñouse en gastar moitos materiais de obra e o traballo dun 

obradoiro de emprego e de dúas brigadas para desfacer o que había feito, e finalmente rematou 

os traballos en forma de chapuza integral substituíndo formigón por aglomerado”, volve a 

denunciar a socialista. 
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