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O PP rexeita no Parlamento a creación dunha Mesa que impulse 
a rendibilidade económica e social do porto seco de Monforte   

   
O PSdeG, que tivo o apoio do resto dos grupos da Cámara, lamenta a negativa dos 
populares á súa proposición non de lei, pois “recolle o sentir dos axentes 
económicos e sociais da zona sur” e porque resulta “imprescindible definir unha 
estratexia clara que faga efectivo o desenvolvemento da plataforma loxística”  
      
“Os socialistas seguiremos defendendo coa máxima enerxía novas iniciativas para 
lograr que esta infraestrutura estratéxica para Monforte e toda Galicia sexa 
finalmente unha realidade” e se converta nunha verdadeira oportunidade para 
reactivar a economía e o emprego, subliñou Vicente Docasar     
 
O PSdeG lamentou a decisión do PP de rexeitar este xoves no Parlamento a súa proposta de 
instar á Xunta de Galicia a crear unha Mesa de Impulso do porto seco de Monforte, na que 
estarían representados a propia administración autonómica, o Concello e axentes 
económicos e sociais da zona, e tería como obxectivo garantir que este proxecto “de interese 
estratéxico para o municipio monfortino e para toda Galicia sexa rendible económica e 
socialmente”. Co rexeitamento dos populares, a proposición non de lei dos socialistas 
defendida hoxe polo deputado Vicente Docasar na Comisión de Industria non saiu adiante, a 
pesar de contar co total apoio dos restos do grupo da Cámara, que gabaron a iniciativa, e 
recalcaron a súa necesidade, reprochando ó PP a súa “actitude contemplativa e pechada”. 
 
“Non podemos esperar sentados como Godot na obra de Samuel Beckett”, asegurou Docasar 
para referirse á actitude de parálise que a Xunta mantén con respecto á posta en marcha da 
plataforma loxística, xa que “nada se sabe da súa posición, dos posibles contactos para 
captar empresas, nin existe unha plataforma de interlocución estable”. 
 
O deputado lamentou deste xeito que o PP votase en contra da proposta socialista, tendo en 
conta ademais “que non é nosa, senón que nela recollemos o sentir expresado polos axentes 
económicos e sociais da zona sur, empresarios, sindicatos...” Vicente Docasar insistiu neste 
senso en que, “para favorecer o éxito” do proxecto é imprescindible “todo un conxunto de 
medidas”: rematar canto antes os accesos á Nacional 120 e a nova estrada de Monforte a 
Lugo, así como “a creación dun ente claro de interlocución ó que poidan dirixirse as 
empresas interesadas no porto seco, sen que teñan que facer unha tournée mareante polas 
ventaniñas das diferentes administracións implicadas, que Adif tamén se involucre e “definir 
unha estratexia clara que faga atractiva a plataforma loxística, e efectivo o seu 
desenvolvemento”. 
 

“Hai fortes expectativas dos cidadáns” 
“Hai moita ilusión e fortes expectativas nas institucións e nos cidadáns de Monforte e de 
toda a comarca de Lemos”, argumentou o parlamentario, porque esta infraestrutura, “con 
case 14 anos de historia, que tivo a súa orixe nunha brillante idea do que entón era alcalde 
de Monforte Nazario Pin e na que se combinaron ilusións e frustracións”, sexa, agora que se 
avista o final das obras, unha verdadeira oportunidade “para o despregamento da 
potencialidade emprendedora e do emprego nunha zona que non foi quen de recuperarse da 
perda de postos de traballo que no seu día supuxo o desmantelamento dos servizos do 
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ferrocarril e do pouco tecido produtivo existente na comarca”. “Temos 14 millóns de razóns, 
os 14 millóns de euros investidos neste proxecto”, afirmou Docasar.  
 

“Colaboración leal do PSdeG” 
Como mostra do “máximo interese e desexo de colaborar lealmente” dos socialistas en favor 
da viabilidade e futuro do porto seco, Docasar insistiu “hasta a saciedade” en chegar a un 
punto de consenso co PP, pero finalmente resultou imposible, pois, “como eles mesmos 
recoñeceron, teñen unha filosofía moi distinta á nosa neste asunto”, e escúsanse en que 
unha mesa de traballo específica para este proxecto industrial non é precisa. 
 
O deputado socialista, que agradeceu “o apoio recibido en todo momento” polo resto dos 
grupos da oposición, avanzou que os socialistas “seguiremos defendendo coa máxima 
enerxía novas iniciativas para lograr que o porto seco de Monforte sexa finalmente unha 
realidade”. De feito, o grupo parlamentario do PSdeG ten rexistrado un paquete de 
preguntas que obrigará á Xunta a explicar cales son os seus plans e estratexias para poñer 
en marcha o porto seco. 
     
  
 

 
        Lugo, 12 de setembro de 2013 
 

Saúdos,  
Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


