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Os socialistas de Lemos sinalan que os Orzamentos da Xunta son 

“profundamente decepcionantes e de castigo” e anuncian que “recolleremos 

dende xa as peticións da comarca para convertilas en enmendas” 

 
Docasar fixo un chamamento “sinceiro” aos responsables do PP da Zona Sur para que “alcen a 

voz contra esta dicriminación”, xa que considera que “é unha falta de lealdade pedirlle á xente o 

voto, e logo non ser capaces de defendelos no momento en que os Gobernos elaboran as súas 

contas” 

 

O socialista fixo estas declaracións porque o único que contemplan para esta comarca é o 

Corredor e os enlaces ao Porto Seco; “obras en marcha dende hai anos e que acumulan 

enormes retrasos” 

 

Lamenta que “non haxa nada para que as empresas se poidan instalar no Porto Seco, para a 

estación depuradora de augas residuais de Piñeira, nin tampouco para ningunha outra cuestión 

de relevancia para esta zona. Esta é a única realidade por moita publicidade e propaganda que 

queiran facer”, afirmou 

 
MONFORTE DE LEMOS, 23 DE OUTUBRO DE 2014.- O deputado autonómico –Vicente 

Docasar- e o voceiro do PSOE neste municipio –José Tomé Roca- subliñaron este xoves que os 

Orzamentos que a Xunta de Galicia destinará a esta comarca o vindeiro ano son 

“profundamente decepcionantes e de castigo, pois afondan no austericio e na desigualdade, xa 

que non farán da loita contra o paro un obxectivo prioritario, senón que apostan por políticas 

fiscais profundamente regresivas e insolidarias”.  

 

Por este motivo, fixo un chamamento “sinceiro” aos responsables do PP da Zona Sur para que 

“alcen a voz contra esta dicriminación. Non poden permanecer calados, pois eles débense aos 

seus veciños e veciñas”. Neste senso, considera “unha falta de lealdade pedirlle á xente o voto, 

e logo non ser capaces de defendelos no momento en que os Gobernos elaboran as súas 

contas”. 

 

O socialista fixo estas declaracións porque o único que contemplan os Orzamentos autonómicos 

para esta comarca son o Corredor e os enlaces ao Porto Seco; “obras que están en marcha 

dende hai anos e que acumulan enormes retrasos”. Sen embargo, lamenta “non temos nada 

para que as empresas se poidan instalar no futuro centro loxístico, para a estación depuradora 

de augas residuais de Piñeira, nin tapouco para ningunha outra cuestión de relevancia para esta 

zona. Esta é a única realidade por moita publicidade e propaganda que queiran facer”, destacou. 

 

Deste xeito, anuncia que os socialistas “o que faremos será recoller dende xa as peticións que 

nos fagan chegar os compañeir@s da comarca para convertilas en emendas aos Presupostos”. 

E, neste senso, engade, “agardamos que os deputados e deputadas do PP atendan as lexítimas 

peticións que lles faremos chegar dende os diferentes concellos. Eles saberán o que fan, pois 

nós adquirimos dende hoxe o compromiso de contárllelo aos veciños e veciñas do conxunto das 

terras de Lemos para que obren en consecuencia cando a democracia poña nas súas mans esa 

poderosa arma que é o seu voto”. 
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