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Nota de prensa 
 

O PSdeG reclama á Xunta que concrete prazos para abrir algún 
novo tramo da vía rápida entre Monforte e Lugo, “hoxe mais 

necesaria que nunca” 
 

Vicente Docasar lamenta que, ante unha pregunta rexistrada no Parlamento o pasado  mes 

de agosto, o Goberno de Feijóo “non se comprometa a rematar esta infraestrutura nunha 
data determinada, e a supedite ó marco económico xeral, cando se trata dunha estrada 

fundamental se queremos darlle algunha oportunidade ó porto seco” 

 
Os socialistas interesáronse polo estado de execución do corredor dada “a inquietude que 

veñen mostrando os axentes económicos e sociais da  Comarca de Lemos” e tendo en conta 
que “as autovías  Monforte-Chantada e Monforte-Ponferrada desapareceron 

milagrosamente de escena nos orzamentos do estado para 2014. ” 

 
O PSdeG reclamou a través dunha iniciativa parlamentaria que a Xunta concrete prazos concretos 

para abrir algún novo tramo da vía rápida entre Monforte de Lemos e Lugo, “unha infraestrutura 
fundamental para a mellora das comunicacións por estrada da Zona Sur da provincia e hoxe máis 

necesaria que nunca se queremos darlle algunha oportunidade real de saír adiante ó porto seco, 

instalación que vai collendo forma despois de case trece anos de obras”. 
 

O deputado autonómico socialista Vicente Docasar lamentou neste senso que, ante a pregunta 
formulada polo PSdeG no Parlamento galego o pasado mes de agosto sobre o estado e a previsión de 

execución das obras do corredor, o Goberno de Feijóo non comprometa a apertura desta 
infraestrutura nunha data determinada, nin seguera algún tramo dos que quedan pendentes, senón 

que se limite a asegurar que o fará “no prazo máis breve posible, e o supedite ó marco económico 

xeral, algo moi preocupante”. 
 

Os socialistas interesáronse polo grao de execución da vía rápida Monforte-Lugo na Cámara galega 
“ante a inquietude que veñen mostrando os axentes sociais de Terras de Lemos” polos prazos de 

construción, e tendo en conta que se trata da “única esperanza de que o sur lucense poida mellorar 

as súas comunicacións por estrada, polo menos a medio prazo, despois de que as outras 
infraestruturas previstas na zona, as  controvertidas autovías  Monforte-Chantada e Monforte-

Ponferrada, desapareceran milagrosamente de escena nos últimos tempos”. 
 

En que punto están os tramos pendentes 
Con respecto á situación das obras nos tramos pendentes do corredor, a Xunta explicou, a preguntas 

do PSdeG, que na actualidade están a traballar nos dous treitos que completarán a infraestrutura. Por 

un lado, o de Noceda-A Áspera, onde, segundo di o Goberno galego, se están a construír os viadutos 
de Mao e San Fiz, así como a drenaxe lonxitudinal e dous muros de contención, e se está a rematar o 

movemento de terras. Por outro, o treito de Áspera-Monforte, onde están a traballar nos pasos 
superiores dos puntos quilométricos 27+400 e 19+300, na drenaxe lonxitudinal e na estabilización 

con cal dos fondos de desmontes arxilosos. Tamén se está a executar a explanada estabilizada con 

cemento e a diminución de ángulos nos desmontes de terreos arxilosos, e proximamente rematarán 
os movementos de terras. 

 
O deputado  monfortino  Vicente Docasar apuntou que non quere poñer en dúbida as explicacións que 

vén de facilicitarlle por escrito a Consellería de Medio Ambiente , Infraestruturas e Territorio, pero da 
observación directa da execución desas obras detecta un bo ritmo de traballo no tramo Áspera- 

Monforte, e clara ralentización dous outros  dous  tramos previstos: Áspera- Bóveda e Bóveda- 

Noceda. 
        Lugo, 8 de outubro de 2013 


