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Nota de prensa 
 

O PSdeG teme que a Xunta “agoche” na memoria dos 
Orzamentos a eliminación da área sanitaria de Monforte 

 
O deputado autonómico Vicente Docasar trasladoulle á Plataforma Cidadá en 
Defensa da Comarca de Lemos que o PSdeG esixirá á Xunta unha explicación 
sobre o futuro do hospital “ante o absoluto silencio” dos responsables 
 
Os socialistas comprometéronse a “vixiar o total cumprimento” das partidas da 
Xunta para a comarca, “para que non queden só sobre o papel, como é habitual”, 
e presentarán enmendas aos Orzamentos para garantir investimentos na zona 

 
O deputado autonómico Vicente Docasar e o coordinador do PSdeG na comarca de Lemos, 
Roberto Castro, reuníronse esta tarde coa Plataforma Cidadá en Defensa da Comarca de 
Lemos na sede da Confederación de Empresarios para analizar as demandas dos colectivos 
sociais da comarca. No encontro, o deputado autonómico Vicente Docasar comprometeuse a 
loitar por unha das principais preocupacións dos veciños, o mantemento da área sanitaria de 
Monforte. Neste sentido, explicou que os socialistas temen que a Xunta “agoche” na 
memoria dos Orzamentos de 2013 a eliminación desta área para que o hospital perda as 
súas competencias actuais e pase a depender de Lugo. 
 
Así, na memoria dos Orzamentos  correspondente a Sanidade, a Xunta afirma: “No 2013 
continuaremos coa implantación das estruturas de xestión integrada, unidades de  
xestión clínica e coa incorporación de novos procesos asistencias integrados”, nun apartado 
dedicado á “xestión unitaria” de recursos sanitarios. Isto súmase á “cifra ridícula” de tan só 
17.241 euros prevista para a dotación do Hospital de Monforte nas partidas do Goberno 
galego, e aos “movementos” que veñen denunciando fontes sanitarias que sobre os que xa 
preguntou o PSdeG “ante o absoluto silencio” da Xunta. 
 
Os socialistas comprometéronse, asimismo, a “facer oposición para Monforte” e “vixiar o 
total cumprimento” das partidas da Xunta para a comarca “para que non queden só sobre o 
papel, como vén sendo habitual”, ante a preocupación dos veciños de que os gastos 
comprometidos non se leven a cabo, como sucedeu nos últimos anos co porto seco ou o 
corredor Sarria-Monforte, no que este ano reduciron á metade a partida prevista 
inicialmente. “Veñen aquí a sacar a foto e a vender unas cifras que primeiro reducen, fan 
aumentar os prazos e despois quedan só en fume, e non o permitiremos”, afirmou Docasar, 
que anunciou que o PSdeG presentará a finais de mes enmendas aos Orzamentos para 
garantir investimentos na zona. 
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