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Os socialistas denuncian que o Estado retire nos próximos 9 anos 91 
M€ ós pensionistas da zona sur e que 470 mozos queden sen bolsa 

de estudo en 2014 
 

Cualifican os Orzamentos do Executivo Central de “ultraconservadores”, e aseguran que 
“adelgazan o público, desmontan a Sanidade e a Educación, e engordan o privado, 
aplicando ademais unha fiscalidade inxusta que afecta ós que menos teñen” 
 
Lamentan que a comarca tan só reciba o 4% da inversión que o Goberno realizará na 
provincia e que cada fogar desta zona se vexa obrigado a pagar 1.400 euros de media 
debido á suba de impostos  
 
Subliñan que as contas deixan moi mal parados os proxectos que o Goberno ten 
pendentes coa comarca ó incluír pequenas partidas que apenas chegan ós 4 M€, e que, 
por tanto, non serán suficientes para fomentar o emprego nin impulsar a economía local 
 
Critican que a proposta do Executivo Central contemple 0 euros para as autovías A-56, 
que leva tres anos parada, e a A-76; proxecto, este último, que foi incorporado polo PSOE 
ó Plan de Infraestruturas e Transportes, e que está chamado a ser un dos principais 
vieiros de articulación territorial da Galicia interior coa meseta 
 
 
O deputado autonómico, Vicente Docasar, o senador lucense, Ricardo Varela, o coordinador comarcal 
do PSOE na zona sur, Roberto Castro, e o secretario xeral da agrupación de Lemos e voceiro 
municipal do Concello de Monforte, denunciaron publicamente este venres que o Goberno Central 
marxina esta parte da provincia cos Orzamentos de 2014, xa que tan só recibe o 4% do presuposto 
que o Estado ten previsto investir en Lugo o vindeiro ano, e que se cifra en algo máis de 99 millóns de 
euros. Deste xeito, tal e como subliñou o senador lucense, son “uns presupostos ultraconservadores, 
que adelgazan o público, desmontan a Sanidade e a Educación e engordan o privado, aplicando 
ademais unha fiscalidade inxusta que afecta ós que menos teñen”. 
 
A este respecto, Varela engadiu que o Partido Popular, o vindeiro ano seguirá “cargando a saída da 
crise nas costas dos máis débiles, é dicir, dos pensionistas, dos parados, dos asalariados da clase 
media...”; tal é así que engadiu: “non hai ningunha medida dende que goberna o PP que dane os 
intereses dos que teñen máis, senón que reduce un 30% o servizo social, un 25% a Educación, un 
44% o fomento do emprego e un 10% a Sanidade”. Nembargantes, subliñou que “ co goberno de 
Rajoy sí que aumentan cousas: aumenta o paro, aumenta a desigualdade, aumentan as listas de 
espera, aumenta a emigración dos máis novos, aumenta o copago e aumentan os impostos. Neste 
senso, o socialista referiuse ó incremento do IVA, do IRPF, das taxas universitarias...; o que provocará 
que cada fogar do sur da provincia se vexa obrigado a pagar o vindeiro ano 1.400 euros de media 
máis por este incremento. Son, por tanto, destacou, “unhas contas inútiles para a recuperación 
económica”. 
 
Os pensionistas, os grandes perxudicados 
Os socialistas fixeron especial fincapé en como repercutirán estes presupostos no colectivo 
pensionista, xa que estes perderán o 1,25% do poder adquisitivo e, o Goberno, planifica un aumento 
do coste da vida no IPC do 1,5%. Esta circunstancia provocará que baixen considerablemente os seus 
ingresos. É dicir, con estas restricións presupostarias, os maiores desta comarca van perder o vindeiro 
ano 127 euros de media”.  
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Por outra banda, se se teñen en conta estas cifras na proxección que fai o Executivo Central na 
revisión deste modelo para os próximos nove anos, coa retirada de 5.000 millóns de euros do 
orzamento que o Estado destina a esta partida en Galicia -740 millóns na provincia de Lugo-, suporá 
que, os pensionistas de Monforte cidade deixarán de ingresar neste periodo 45 millóns de euros e, os 
da comarca, 91 millóns. 
 
A este respecto, o deputado autonómico, Vicente Docasar, criticou “a falacia dos dirixentes do Partido 
Popular cando aseguran que os socialistas deixamos un buraco nas pensións, cando foi o Goberno de 
Zapatero o que deixou no que se chama a hucha da Seguridade Social de 67.000 millóns de euros 
para atallar este tipo de situacións”. 
 
Os mozos da comarca terán menos bolsas de estudo en 2014 
Os socialistas do sur da provincia tamén denunciaron que a Educación, “malia ser a porta de saída dos 
nosos mozos e de ser o instrumento para competir en igualdades”, experimenta un recorte 
substancial. Dos 30.000 estudantes galegos que deixarán de percibir as bolsas de estudo, 3.800 
residen na provincia de Lugo. Destes últimos, 230 en Monforte e 470 na comarca. 
 
As contas deixan moi mal parados os proxectos de Fomento na zona 
Deste xeito, tal e como indicaron, as contas de Rajoy deixan moi mal parados os proxectos que o seu 
Goberno ten pendentes coa comarca, pois inclúen pequenas partidas que apenas chegan ós 4 millóns 
de euros”. Neste senso, criticaron que a proposta do Executivo Central non contemple ningunha 
partida, é dicir, 0 euros, para os proxectos das autovías A-56, que comunica Ourense con Lugo e que 
leva tres anos parada, e para a A-76, que enlaza Ourense con Ponferrada; un proxecto, este último, 
que foi incorporado polo Goberno socialista ó Plan de Infraestruturas e Transportes, e que está 
chamado a ser un dos principais vieiros de articulación territorial da Galicia interior coa meseta.  
 
Por outra banda, e malia ser un dos compromisos do Goberno, lamentaron que a A-72, que vai de 
Chantada a Monforte, só reciba 5.000 euros. Esta cantidade, claramente insuficiente, segundo 
afirmaron os socialistas, reflicte que “estamos ante unha contas reaccionarias, con un perfil 
ultraconservador, e que desmantelan a obra pública e o Estado de Benestar”. 
 
Deste xeito, o coordinador comarcal, Roberto Castro, engadiu: “o Estado está maltratando a comarca, 
insulta ós cidadáns, pois non se vai facer ningunha obra das previstas na zona”.  
 
“Os gobernos do PP débennos unha explicación ós veciños do sur de Lugo” 
Varela, Castro, Docasar e Tomé non quixeron deixar pasar por alto “o trato vexatorio” do Goberno co 
sur da provincia, que se materializa tamén na escasa consignación para os estudos de alta velocidade 
da liña Ponferrada-Monforte (32.000 euros) e da vía Ourense-Lugo (745.000 euros), así como na falta 
de compromiso para a supresión dos pasos a nivel e da nova ponte sobre o Río Cabe. 
 
Tendo en conta, pois, que a partida máis significativa é a que concede o Ministerio de Medio Ambiente 
á potabilizadora de Monforte -1,2 millóns de euros- , o voceiro municipal, José Tomé, subliñou que: 
“os gobernos do Partido Popular débennos unha explicación a todos os veciños da zona sur de Lugo. 
Son unhas contas pobres, tristes.... Ademais, hai que lembrar que esta actuación non é un logro do 
PP se non que fora impulsada pola ex Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa”. 
 
Así mesmo, esixiron ós Goberno do Partido Popular que acometan con urxencia os accesos ó tan 
demandado e anunciado Porto Seco. Esta infraestrutura, engadiron, naceu para ser unha das 
plataformas loxísticas máis importantes de Galicia. Malia ser anunciada hai máis de 12 anos, ten unha 
lenta execución, descoñecen qué se está a facer para conseguir a instalación de empresas, non son 
capaces de fixar un claro interlocutor para a promoción, difusión e venda das parcelas, non poñen 
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prazos concretos para o remate dos accesos e mesmo  desprezan as suxestións dos axentes 
económicos e sociais da comarca. 
 
 
 
 
 
 
 

        4 de outubro de 2013 
 

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

 
	  
	  
	  
	  
 

         


