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Vicente Docasar leva de novo ao Parlamento Galego a súa 
preocupación pola evolución e futuro do Porto Seco de Monforte 

 
Pedirá que o Goberno galego precise o prezo de venda das parcelas; a que organismo 

concreto se deben dirixir os potenciais compradores; se ten previsto a cesión dos terreos 

en réxime de aluguer e a dotación dunha oficina aduaneira; así como a data na que 
estarán rematados os accesos a esta plataforma loxística 

 
O socialista asegura que “nos están chegando informacións contraditorias, polo que é de 

sentido común que nos aclaren dunha vez por todas cales son a previsións”, sobre todo 
porque en setembro os populares negáronse a crear un interlocutor claro para canalizar a 

relación coas potenciais empresas interesadas en asentarse neste solo industrial 

intermodal 
 

O deputado autonómico, Vicente Docasar, logo das informacións contraditorias que se están a 
suceder sobre o futuro do Porto Seco de Monforte, vén de presentar no Parlamento de Galicia unha 

nova iniciativa sobre importantes cuestións que afectan directamente á evolución e posta en marcha 

desta infraestrutura de vital importancia para a economía e a industria da comarca de Lemos, pois 
despois de trece anos de obras e promesas non nos podemos permitir que o proxecto remate en 

fiasco. 
 

Neste senso, o socialista esixirá que o Goberno galego precise cal é o prezo de venda por metro 
cadrado das parcelas; a qué organismo concreto da Xunta se deben dirixir os potenciais compradores 

das mesmas; se ten previsto a administración autonómica a cesión dos terreos en réxime de aluguer 

ás entidades interesadas, así como a dotación dunha oficina aduaneira, se tivo a Xunta de Galicia 
ocasión de facer algunha xestión concreta con algunha empresa interesada en mercar parcelas na 

feira “Logistics Madrid” celebrada nesta cidade os días 13 e 14 de novembro; e, finalmente, en que 
data calcula o Executivo de Feijóo que estarán rematados definitivamente os accesos ó Porto Seco. 

 

Así mesmo, o deputado autonómico monfortino, co obxectivo de aclarar todas as dúbidas 
prantexadas, tamén pedirá á Xunta de Galicia copia do documento  (no caso de existir) no que se 

establece o importe previsto de venda do metro cadrado dos terreos na citada plataforma loxística, 
por entender que estamos diante dun tema esencial para o éxito do proxecto, habida conta de que en 

Galicia existen actualmente 2,8 millóns de metros cadrados sen ocupar en polígonos industriais, e a 

propia Xunta ten falado nas últimas semanas de abaratar o prezo das parcelas nesas instalacións co 
fin de dar saída  a centenares de parcelas espalladas por todo o  territorio galego. 

 
Esa é a razón que leva ao deputado monfortino Vicente Docasar a preguntar sobre esta situación, 

“pois se o prezo de venda das parcelas é o que nos está a chegar, dificilmente estes terreos, tan 
importantes para o desenvolvemento da actividade industrial nas Terras de Lemos, poderán ser 

atractivos e competitivos para que as potenciais empresas interesadas queiran instalarse en 

Monforte”.  
 

A este respecto, indicou que “estannos chegando informacións moi contraditorias, polo que cremos 
que é de sentido común que o Goberno de Feijóo nos aclare dunha vez por todas cales son as súas 

auténticas intencións para que esta importante plataforma loxística chegue a bo porto despois de 

trece anos de promesas e frustracións da cidadanía da nosa comarca”. 
 

Terceira ocasión 
Esta é a terceiro ocasión na que o socialista se dirixe ao executivo galego, a última foi a finais de 

setembro,”e agardamos que sirva para clarificar estas importantes cuestións que vimos de plantexar 

para sacar algo en limpo.  A cuestión é moi clara: a Xunta de Galicia fai unha aposta firme e sinceira  
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con esta plataforma (e para iso é crucial o prezo de venda ou aluguer das parcelas) si ou non?”, 

precisou Docasar. 
 

Esta iniciativa, tamén inclúe, a solicitude de que a Xunta nos diga con claridade e por escrito os 

prazos para rematar as conexións da plataforma loxística monfortina coa estrada N-120 e co futuro 
corredor de Monforte-Sarria-Lugo. 

 
Esta insistencia, asegura o parlamentario monfortino, débese única e exclusivamente “a que 

queremos evitar que pase o mesmo que en Salvaterra do Miño, que, logo de doce anos de que se 

aprobase a súa construción cun orzamento de 700 millóns de euros, segue a ser un “deserto 
industrial” sen actividade. Nós non queremos que algo así pase co Porto Seco de Monforte, e de aí 

que solicitemos esta relevante información, conclúe Vicente Docasar. 
 

 
 

30 de novembro de 2013 
 

 
Saúdos,  

Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


