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“A variante alternativa da
N-550 non se levará a cabo”
Manolo Mirás, Alcalde de Oroso e Presidente da Agrupación Socialista local

Manolo Mirás fai
balance da súa etapa
como alcalde de
Oroso e analiza
polo miúdo, xunto ao
seu equipo, algunhas
das infraestruturas e
proxectos previstos
para o futuro

En todo o tempo que leva
exercendo como alcalde, de
que se sinte mais satisfeito?
Manolo Mirás (M.M.): Sen
dúbida do ensino. Conseguimos escolarizar a todos os
nenos de cero a seis anos na
Escola Municipal Ulloa e na
Galiña Azul, sen esquecer que
tamén foi un gran logro o
feito de haber conseguido o
segundo CEIP (CEIP Camiño
Inglés), aínda que a Consellería de Educación da Xunta de
Galicia non estea a cumprir
co proxecto inicial.

Manolo Mirás na Área Recreativa da Penateixa

Cal era ese proxecto inicial?
M.M.: Ter dous colexios iguais
con transporte e comedor. No
CEIP Camiño Inglés tivemos
que botar nós man do comedor mentres que a Xunta non
cumpriu nin co comedor nin
coa implantación dunha segunda liña. En canto ao ensino
teño que dicir tamén que
somos quizais o concello de
Galicia que máis escolas rurais ten en marcha nas parroquias; temos funcionando un
Centro Rural Agrupado (CRA),

con sede en Vilarromaris e
que atende ás escolas de Deixebre, Senra, Trasmonte e Vilacide. Con isto conseguimos
que os nenos reciban a formación escolar na súa contorna
durante os seus primeiros
anos de escolarización, preto
das súas familias e sen ter que
facer grandes desprazamentos en autobuses escolares.
Con todo, acúsano de ter o
rural abandonado
M.M.: Iso non só é mentira, é
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faltar á verdade máis absoluta. obvio que os investimentos drid co Ministro de Fomento,
Para o meu goberno o rural é que facemos no campo do en- o Secretario Xeral de Infraesprioritario, igual ou máis que sino, como por exemplo as truturas e o Director Xeral de
o urbano; é onde máis se in- melloras continuas nos cole- Estradas, todo está máis preto
viste. Para mostra o que acabo xios, son para o beneficio de de facerse realidade. En cuesde dicir, temos un número ele- todos. E o mesmo acontece tión de pouco tempo sairá a livado de escolas abertas no cos investimentos en cultura, citación e comezarase coa
rural para as que precisamos deporte ou calquera outra obra; é máis, coido que antes
facer un esforzo económico área. O beneficio ao final re- dun ano estará en funcionamoi importante co único ob- percute en todos os veciños. mento. A maiores, atópase en
xectivo de que non pechen. E Por iso digo que quen diga que fase de estudo a circunvalao esforzo económico facémolo non investimos no rural está ción de Sigüeiro, que partirá
nós, pois a Consellería de Edu- dicindo unha gran mentira, dende a rotonda do Familia e
sairá na estrada de Lavacolla.
cación tan só pon os mestres. abonda con ver a realidade.
Esta solución reduTodo o demais
cirá sensiblemente
está xestionado
o tráfico polo cendende o Concello:
tro de Sigüeiro,
mantemento,
sobre todo o tráfico
obras de conserpesado que é o
vación e reparamáis incómodo e
ción ano tras ano,
perigoso.
luz, auga, limpeza
e moitas máis couÉ consciente de
sas. Outro claro
que existe un gran
exemplo de que
rexeitamento á
non temos abanvariante alternadonado o rural é a
tiva da N-550?
cantidade de loPraza da Foca, onde se construirá a futura rotonda
M.M.: Son conscais cívico-sociais
que temos en funcionamento Como ten pensado solucio- ciente e ademais estou sensien todas as parroquias. Todos nar os atascos que se pro- bilizado porque en varias
eles están ben equipados, con ducen na N-550 en Sigüeiro ocasións xa intervín ante o
Ministerio de Fomento para
actividades e con calefacción, nas horas puntas?
e non só iso, por exemplo este M.M.: A primeira medida vai que esa alternativa á N-550
ano investimos mais de un mi- ser a construción dunha glo- non se levase a cabo. Recenllón de euros no rural en rieta na Praza da Foca, a cal xa temente, cando estiven co
melloras de camiños, abaste- tiñamos solicitada dende hai Ministro de Fomento pedinlle
cementos de auga e sendas catro anos, pero da que non que retirasen ese proxecto e
peonís. E para o próximo exer- sabiamos nada porque o Go- fíxome caso, cousa que co gocicio continuaremos na berno de Mariano Rajoy do berno do PP nunca fun capaz
mesma liña. Tamén teño que Partido Popular mirou cara de conseguir. Esa variante
dicir que os investimentos que outro lado. Agora, coa che- non se vai levar a cabo, como
realizamos no ámbito urbano gada de Pedro Sánchez ao Go- acabo de dicir vaise facer a
son en beneficio de todos, in- berno de España, e despois de circunvalación de Sigüeiro e
cluído o rural. Creo que é realizar varias xestións en Ma- mellorar algúns puntos da N-
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550. A alternativa proposta
polo Partido Popular dunha
nova estrada prexudicaba a
tódolos negocios á beira da
estrada, por iso eu me opuxen.

Sabe que hai unha parte da
veciñanza que demanda
unha piscina climatizada?
M.M.: É verdade, pero eu xa o
dixen durante a campaña electoral, de momento non temos
masa potencial para soster
unha piscina climatizada. O
que imos facer é cubrila para
que se poida utilizar durante
máis tempo e ampliar a área
de lecer. A cuberta vai ser modular e poderase abrir cando
a temperatura o requira. Creo
que a utilización coa cubrición
pode ser de seis ou sete
meses. Logo, unha vez feita a
cobertura xa estamos estudando a posibilidade dun proxecto con paneis solares que
nos permitiría a súa climatización. Se conseguimos climatizala a través deste sistema si
que sería sostible xa que non
habería gasto de luz nin de
combustible, e poderiamos
ter prezos de uso moi accesibles durante todo o inverno.

Tamén se queixan de que
os espazos para facer deporte, actividades lúdicas e
culturais se quedan escasos. Que ten pensado facer?
M.M.: En canto a deporte,
estes días está en licitación
un novo campo de fútbol e
imos acondicionar mellor o

Actualmente Mirás
tamén é Vicepresidente
Executivo da FEGAMP,
membro do Consello
Asesor dos Camiños
de Santiago, membro
do Consello Organizador
do Xacobeo 2021 e
Presidente da Asociación
Concellos do Camiño
Inglés

pavillón do Camiño Inglés. No
eido cultural imos reformar o
Centro Cultural Fernando de
Casas e Novoa ampliándoo e
construíndo un auditorio
para poder representar toda
a actividade cultural cunha
mellor comodidade para o
público. Tamén ampliaremos
a biblioteca. A verdade é que
me sinto moi satisfeito da
gran cantidade de persoas
que participan nas actividades deportivas e culturais do
Concello, por iso non é de estrañar que nos demanden
cada vez máis espazo e máis
actividades.

Moitos pais e nais demandan tamén a mellora do
parque infantil
M.M.: Si, e teñen razón. Acabamos de darlle unha mellora
ao chan e máis adiante renovaremos os xogos máis antigos. Tamén nos demandan
unha pista de patinaxe de
skate que faremos para o ano
que vén, así como un parque
infantil cuberto, pero máis

pequeno que o actual.

A oposición di que vostede
está a retrasar as obras a
carón das eleccións. Que
ten que dicir con respecto a
iso?
M.M.: Alégrome de que sigan
así, dicindo vaguidades. A verdade é que cando non hai
ideas dise calquera cousa para
xustificar que se está aí. Teño
que dicir que nunca no Concello de Oroso houbo unha oposición tan fraca, sobre todo do
Partido Popular, pois non fixo
nin unha soa proposta digna
de mención en todo este
tempo. Só cousas irrelevantes
e sen sentido, nunca propuxeron unha obra. O certo é que é
vergonzosa a pouca capacidade que teñen para facer o
labor de oposición política.
Nunca, nunca tivemos un PP
tan frouxo no Concello de
Oroso, e xa van uns cantos fracasos: Neira, María José Mira,
José Manuel Balado e agora o
máis insolvente politicamente,
Alexander Doval.
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“Algo moi necesario para
Oroso é un Centro de Día”
Vanesa Boo Martínez. Primeira Tenente de Alcalde e
Concelleira de Réxime Interior, Persoal, Atención ao
maior, Comercio, Comunicación e Protocolo. Secretaria
Xeral do Socialistas de Oroso. É Técnico Superior e, no
pasado, foi tamén Secretaria de Organización do partido.

Define ao seu equipo coas palabras “compromiso e unión”,
e asegura que o mellor do seu
traballo é o trato diario “cos
veciños e veciñas”, así como a
satisfacción de ver como melloran os servizos e os distintos lugares do concello unha
vez realizadas as actuacións.

Ademais de primeira Tenente de Alcalde é vostede
concelleira con numerosas
áreas ao cargo
Vanesa Boo (V.B.): Si, son
varias as áreas que teño asumidas; a de Persoal e Réxime
Interior, que por dicilo dalgunha maneira é unha área
na que poderíamos dicir que
o 80% do traballo é de xestión ou puramente administrativo; tamén xestiono a
área de Atención aos maiores, unha das que máis desfruto, xa que é moi
gratificante; e por último a
área de Comercio e que,
dende o meu punto de vista,
pode dicirse que ten maior
dificultade.

Por que esa dificultade?
V.B.: Pois porque a proximidade a Santiago supón para o

noso comercio unha traba
importante xa que en só dez
minutos podes estar en Compostela e realizar as compras
alí. Pero dende logo supón
todo un reto conseguir que o
pequeno comercio do noso
concello siga medrando e que
os veciños e veciñas da vila
fagan o 90% das súas compras aquí e, ao mesmo tempo,
nos visiten persoas doutros
concellos. Actualmente contamos con un comercio de calidade aquí en Oroso, pero é
preciso seguir para adiante,
seguir traballando para consolidar o pequeno comercio
no noso municipio.

É o comercio un dos seus
principais retos?
V.B.: É un reto importante si.
Temos que conseguir que se
consolide o comercio e incrementar o número de establecementos para ofrecer unha
maior oferta á cidadanía sen
que sintan a necesidade de ir
a mercar fóra.

Como pensa facelo?
V.B.: Sabemos que é algo
complexo, pero por iso traballamos xa en diferentes acti-

vidades. Por exemplo, impulsaremos unha campaña, que
xa estamos a deseñar, e que
perdurará ao longo de todo o
ano con distintas accións
pero que seguirán unha
mesma liña.

Xestiona vostede tamén
Atención ao maior. Que alternativas ofrecen dende o
Concello a este colectivo?
V.B.: Posiblemente destacaría
o programa de actividades
que neste momento ofrecemos á poboación de 65 anos
para adiante. Dende as actividades diarias como son o taichi, música e movemento,
ximnasia de mantemento,
obradoiro de memoria, informática…, ata as viaxes que
organizamos dende o Concello para visitar cidades de España e Portugal, e sen
esquecer por suposto os bailes que se celebran cada sábado pola tarde, ou os Martes
Saudables, charlas que tratan
diferentes aspectos como
poden ser a nutrición, a hi-
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xiene persoal, a compra intelixente, a sanidade, etc. Como
xa dixen, é unha das áreas
que máis desfruto, pero das
que tamén estou moi satisfeita co traballo realizado. E
digo satisfeita porque dispoñemos dun amplo programa
de actividades para os nosos
maiores e ademais conta
cunha resposta e participación moi alta. De feito, seguiremos a incrementar este
programa de actividades enfocado á terceira idade para
que toda persoa que desexe
facer unha actividade, e
mesmo viaxar, poida encontrar neste abanico de actividades o que mellor se adapte

as súas preferencias.

Ademais de lecer, o colectivo dos maiores necesita
de infraestruturas. Ten
algo proxectado a longo
prazo para Oroso?
V.B.: Quedan cousas por facer
certo é, pero tamén temos
que botar a vista atrás e ver
todo o feito e o conseguido.
Oroso cambiou moito na última década e estes cambios
foron sempre para mellor.
Pero como dicía quedan cousas por facer. Algo moi necesario, pero que non depende
só deste Concello, senón da
Xunta de Galicia e que así reivindicamos nas emendas á

Vanesa Boo nun dos últimos actos do Concello, o nomeamento
de José Miguel Couselo como fillo predilecto de Oroso

Xunta de Galicia para o vindeiro orzamento, é un Centro
de Día. Tanto a min como
concelleira, como a todo o
equipo de Goberno, nada nos
gustaría máis que poder ofrecer todos os servizos que nos
demandan, pero ás veces non
é doado porque non depende
só do Concello e tamén porque os trámites burocráticos
son infinitos.

Repercuten as trabas burocráticas e administrativas
nos veciños?
V.B.: A Administración Electrónica está a atrasar moito a
tramitación de proxectos, licenzas e contratos, e isto
supón unha demora importante que repercute no beneficio da veciñanza. Sumado a
que todo é novidoso e ten
que haber un período de
adaptación, xunto coas limitacións que fixa en cada caso
a lexislación, cada vez é máis
complexo executar os proxectos porque mesmo para instalar unha farola hai que
facer un proxecto, e estas
cousas dende fóra non sempre se entenden.

“Penso que é o momento de facer
modificacións no Plan Xeral”
Antonio Leira Piñeiro. Concelleiro de Urbanismo e Ordenación do
Territorio, Mobilidade, Patrimonio e Turismo. Deputado de Economía
e Persoal na Deputación da Coruña. Coordinador Comarcal do
PSdeG. Anteriormente foi Concelleiro de Cultura, Ensino e Servizos
Sociais e tamén Secretario de Organización Local.
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Conta vostede cunha longa
traxectoria no Concello de
Oroso. En todo este tempo,
de que diría que se sinte
máis satisfeito?
Antonio Leira (A.L.): Sobre
todo, e o digo con humildade,
de facer concello; de contribuír a situar o Concello de
Oroso e sentir orgullo de concello. Fai un tempo cando fixemos a campaña de “Oroso
para Vivir” poucos crían na
capacidade
de
poder que tiña ese
“lema”, de que co
tempo fose una realidade e, a sorte
de ter participado
co meu grao de
area, a min faime
sentir orgulloso.

sable hai anos. É o froito dun
traballo que agora pode recoller investimentos e que nos
dará aínda boas iniciativas de
presente e futuro. Cada vez
máis persoas están a pensar
en investir en proxectos vinculados ao turismo e ao Camiño Inglés; refírome a
comercio, hostalería e incluso
proxectos socioculturais. Sen
dúbida temos que seguir a
“mimar e coidar” este tesouro.

necesidades máis correntes;
saber conxugar as grandes infraestruturas e os pequenos
arranxos.

E en materia de Urbanismo?
A.L.: Penso que é o momento
de facer modificacións no
Plan Xeral; un plan que permitiu no seu momento o crecemento ordenado no concello
vindo dun Urbanismo sen
control como o
que existía anteriormente. Hoxe
en día é necesario
facer eses axustes
e adaptalos á realidade actual. Xa
non existe unha
construción como
antes, polo tanto
O turismo e o Cadebemos ser máis
miño Inglés son
cautos no desenclaves para o mu- A Festa da Troita é un dos grandes reclamos de Oroso volvemento e facinicipio. Dende o
litalo
naqueles
Concello involucrouse vos- Ao fío do lema “Oroso para lugares onde sexa posible un
tede de xeito especialmente Vivir”, que outros proxectos crecemento actualizado, e
activo nesta área
ten previsto?
onde non existan esas previA.L.: Si. É preciso destacar o A.L.: Os pequenos detalles, a sións actualizalas para non ter
avance importante que esta- humanización das sendas, o que pagar por terreos que
mos a realizar na promoción pequeno arranxo no parque non se van a edificar ou ben
turística do noso concello. O infantil como ben dixo Ma- deben de ter outro uso. Temos
Camiño Inglés fai que cada nolo, dotar de parques ás pa- que ser quen de facer un plavez máis peregrinos formen rroquias…, estas son as liñas a neamento dinámico e de
parte da nosa fotografía na seguir. A colocación de xardi- acordo á realidade, e convida do concello e permite neiras ou a sinalización de tando coa opinión e consenso
unha divulgación que está a pasos de peóns luminosos, de todos e todas.
dar moitos resultados, tanto mellorar a mobilidade das
dentro da economía local persoas; son pequenas actua- Máis a longo prazo, que necomo en marcos de colabora- cións que melloran o día a día cesita Oroso?
ción e intercambios culturais das persoas. Ás veces non fan A.L.: Nunca me fixo un reto ou
e de ensino mesmo en países falta actuacións faraónicas, unha meta nas miñas áreas,
europeos. Iso era algo impen- senón estar máis atentos ás sempre entendín a política
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como algo colectivo e de conxunto. O Concello de Oroso é
un concello esixente e que
precisa de servizos continuos
e cambiantes; somos una sociedade nova e por iso temos
que pensar en colectivo. Hai
anos non había dotacións escolares e hoxe temos aos
nenos e nenas de 0 a 3 anos
escolarizados; non había onde
practicar deporte e agora
existen infraestruturas deportivas que permiten un amplo
marxe para facer distintas actividades; coa cultura sucedeu
algo parecido; os nosos maiores teñen espazos para o seu
lecer diario e atención social.
Demos pasos importantes e
significativos, pero iso require
un maior compromiso e
novos retos. Aqueles nenos e
nenas que foron á primeira
Escola Infantil na Ulloa hoxe
están a piques de ir á Universidade e precisan transporte
de calidade; aqueles veciños
que marchaban de fin de semana aos seus pobos de orixe
hoxe en día quedan todos os
días no concello e demandan
teatro de calidade, música de
calidade, un auditorio, novos
parques infantís, pistas de
xogos, etc. Temos que ser
quen de conquerir e seguir a
mellorar a vida das persoas.

Dentro da súa Concellaría,
que é o mellor para vostede?
A.L.: Traballar para mellorar a
vida das persoas é un luxo e
ao mesmo tempo unha res-

ponsabilidade
engadida.
Cando comecei na vida política foi para conquerir servizos.
Ver
como
imos
conseguindo centros de ensino, centros de saúde, escolas
infantís, espazos de lecer para
maiores e nenos, ver como foi
medrando o concello, como
medraron as infraestruturas é
algo impresionante. Como
entre todos, uns dende a parte
que nos toca á hora de xestionar e outros dende as achegas
que fai a veciñanza, imos facendo do Concello un referente e un lugar de peso en
toda a comarca e provincia. A
calidade de vida que conseguimos faime sentir orgulloso
e poder presumir de dicir,
cando alguén me pregunta,
que “son do Concello de
Oroso”.
Con que limitacións se
topou á hora de xestionar a
súa área?
A.L.: Teño que dicir que o que
peor levo é cando tes que dicirlle a alguén que non é posi-

ble poder facer un investimento ou algunha actuación
por cuestións burocráticas a
pesar da necesidade do momento. E por suposto tamén
os impedimentos que, dado o
momento que vivimos, temos
dende o Concello en temas de
limitacións de actuacións por
parte doutras administracións. Cada vez pesan máis as
decisións estatais e europeas
e é mais complicado xestionar
con celeridade.

Será este un dos principais
retos no futuro do Concello?
A.L.: Estamos nunha sociedade moi cambiante e que se
move a moita velocidade, e as
administracións teriamos que
adiantarnos a todo iso pero
non sempre é posible. Cada
vez as persoas demandamos
máis servizos e máis axilidade, e as administracións
non estamos á altura desa esixencia. Asumir novos retos
para os concellos -ao ser este
o ente máis próximo- require
de dotacións de medios e per-

Manolo Mirás e Antonio Leira durante unha viaxe
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soal e, ao mesmo tempo, de
máis lealdade política entre as
institucións ao marxe da cor; é
algo que eu sempre reivindico.
E coa dotación de máis medios
refírome sobre todo aos recursos humanos. O concello de
Oroso somos una poboación
nova que require moita esixencia e moita dedicación, por
iso temos que ser ambiciosos
e inconformistas; queda moito

por facer.

Está preparado o seu equipo
para ese futuro?
A.L.: Conxuga veteranía e xuventude, experiencia e formación, uns bos ingredientes
para facer unha sociedade mellor para todos e, sobre todo,
somos moi críticos e inconformistas con nós mesmos, algo
que considero moi importante

no día a día para ter un concello e uns servizos para todos
pensando na calidade de vida.
Oroso é un dos municipios que
máis medrou e iso nótase
tamén á hora de tomar decisións en equipo e de ser esixentes con nós mesmos. Para
min é un luxo poder formar
parte deste proxecto e de ser
inconformistas buscando sempre a mellora e novos retos.

“Temos dezaseis Escolas
Deportivas con 1.200 nenos”
Luis Rey Villaverde. Concelleiro de Deportes,
Cultura, Xuventude, Voluntariado, Emprego e Promoción
Económica. Foi Secretario Xeral da Agrupación Local
durante seis anos e, na actualidade é Secretario de
Política Municipal e Acción Electoral. A súa vida política
naceu no sindicato sendo o máximo responsable de
acción sindical na Federación da UXT.
Oroso conta con dezaseis
escolas deportivas. É quizais un dos ámbitos que
máis medrou?
Luis Rey (L.R.): Un dos que
máis medrou e do que máis
satisfeito me sinto, do deporte
en xeral. Cando montamos a
Escola Deportiva, que a fundei
eu, aquí non había ningunha
actividade deportiva. Os rapaces que querían participar
nalgún club tiñan que ir a Santiago. Ese foi o primeiro empuxón e, despois diso, cando
entrei nesta Concellaría eu xa
viña do mundo do deporte, así

que puxen todo o meu interese e esforzo en fomentalo. A
raíz diso naceron dezaseis escolas deportivas, a base de
falar coa xente, de dar proxección e de axudar ao seu fomento. Grazas a iso na
actualidade temos no concello
de Oroso 16 escolas de distintas modalidades, algo impensable en concellos incluso
como Santiago, e xa non digamos en concellos que están ao
noso mesmo nivel como por
exemplo Ordes, Arzúa ou Melide. Vendo os resultados creo
que lle demos un impulso moi

importante ao deporte de
base, e refírome ao deporte de
base porque a gran maioría
dos participantes son nenos.
Empezan a practicar deporte
e empezan a aprender a facer
ese deporte en concreto nas
nosas escolas. Por poñer un
exemplo, na de fútbol pode
haber máis de 300 fichas das
que só 24 son de adultos, o
resto son nenos de entre 3 e
18 anos.

Cantos nenos e nenas participan actualmente nas diferentes escolas?
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L.R.: Na actualidade temos a cunha cantidade de progra- persoas. Ademais, abarcamos
1.200 nenos e nenas practi- mas tremendos. É dicir, antes un amplo espectro cultural,
cando algún deporte de forma facíanse actividades de xeito desde os máis pequenos ata
organizada a través das deza- esporádico, pero agora xa fa- os 99 anos por dicilo dalseis disciplinas que ofrece- cemos etapas, como por gunha maneira e para os que
mos. E iso para unha exemplo o Outono Cultural temos talleres culturais como
poboación de 7.800 habitan- que vai dende o 28 de setem- son debuxo, pintura, cestería,
tes como a de Oroso é un gran bro ao 2 de decembro e son patchwork, fotografía, etc. Por
logro. En hóckey por exemplo dous meses con un cartel es- outra banda, tamén é digno de
non hai ningún adulto, son pecífico de cultura que abarca resaltar o certame que temos
todos nenos, en patinaxe dende monólogos ata maxia de Góis-Oroso Arte, que emigual, en ximnasia rítmica, fút- ou teatro, pasando for festas pezou como un certame que
bol sala e balonsó era entre
cesto o mesmo, e
nós e os amiasí podería dicir un
gos de Góis, en
sen fin de exemPortugal, e este
plos. Despois hai
ano por exemdisciplinas como a
plo xa contou
de xadrez onde
con obras de
temos mesturado
21 países disnenos con adultos,
tintos; é dicir,
ou como pode ser
unha auténtica
pádel, tenis, tenis
barbaridade.
de mesa, hípica e
béisbol. Por non
E en canto á
mencionar xa ouFesta
da
O concelleiro Luis Rey dirixíndose aos nenos o Día do Deporte
tras actividades
Troita?
como running, ciclismo, taek- do samaín e xornadas micoló- L.R.: A Festa da Troita xa é un
wondo, e demais. Por certo, xicas ou o Día da biblioteca. evento máis que consolidado.
en fútbol sala temos unha moi Rematamos con isto e come- O certo é que eu aí non me
boa nova e é que este ano acá- zamos xa co Nadal, remata- quero colocar ningún mérito
base de inscribir o primeiro mos co Nadal e imos a porque me topei con todo o
equipo feminino.
carnavais, e despois empeza- traballo feito. A Festa da
mos co que lle chamamos o Troita xa estaba a un nivel imXestiona vostede tamén verán cultural que antes era a presionante, tanto no plano
Cultura. Recibiu o mesmo semana cultural, e cunha pro- turístico como gastronómico
impulso que a área de De- gramación intensísima tamén. e de recoñecemento. Neste
porte?
E teño que dicir en relación a senso eu só me podo limitar a
L.R.: É certo que eu viña do isto que estou tremenda- que non baixe, porque o tramundo do deporte, pero mente satisfeito porque ballo xa estaba moi ben defitamén é certo que me quixen somos capaces de atraer a 70, nido e moi ben elaborado.
empapar moito en Cultura. 80 e 90 persoas ás diferentes
Sinceramente creo que lle es- actuacións que organizamos, Como pensa continuar fotamos dando un impulso im- cando empezamos cun pú- mentando o desenvolveportante ao ámbito cultural blico escaso de catro ou cinco mento cultural e deportivo
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da vila?
L.R.: Pois en canto a infraestruturas, máis a longo prazo e
dada a demanda que estamos
a ter en canto a deporte, non
sobraría facer outro polideportivo no momento no que
se puidese. Se ben é certo que
en primeiro lugar xa imos
acometer o peche do pavillón
do Camiño Inglés. Outra
cousa que me gustaría levar a
cabo, sempre despois de que
se comece co auditorio, sería
a creación dun espazo máis
ou menos acondicionado
para que a Escola de Música
siga medrando; a escola e
todo o que ten que ver coa
música. Agora mesmo temos
a 80 alumnos, numerosas
agrupacións folclóricas e
mesmo unha de acordeón
que tan só dispoñen dun
único local. Sería necesario
acondicionalo ou mesmo buscar novas alternativas. Todo
isto sen esquecer que algún
día, máis cedo que tarde, teño
na mente intentar crear un

museo fixo. Temos, e teñen os
veciños, unha cantidade de
material tremendo que podería estar exposto nun museo
fixo onde esas obras estivesen
todo o ano e despois facer
distintas exposicións itinerantes. Creo que con isto lle
dariamos un plus cultural
tamén a este concello e un
atractivo importante á vila
porque poderíanse organizar
excursións con distintos colexios por exemplo. Iso significaría visitas ao concello, o cal
se traduciría en recursos económicos e investimentos no
municipio en beneficio de
todos.

Transmite vostede entusiasmo polo seu traballo
L.R.: É que o meu traballo é
moi gratificante, entre outras
cousas porque no deporte ves
as cara dos nenos, a súa satisfacción ao xogar os partidos
de fútbol, facendo as súas actividades, de tenis, baloncesto, etc. Velos contentos é o

Equipo de Goberno ao completo no Día do Deporte

mellor de todo. Estás facendo
algo polo teu pobo, no cal ti
vives e no que os teus fillos
naceron e se están criando, e
estamos deixando un legado
importante para os que veñen
detrás, que iso é moi importante. E despois a nivel xeral
teño que dicir que dá moito
gusto ir pola rúa e ver que a
xente recoñece que o pobo
medrou, que se transformou,
que traballamos e que avanzamos en moitos aspectos. O
simple feito de que che digan
que foron a ver unha obra de
teatro e que lles gustou. É a
satisfacción de que a xente
vexa que seguimos medrando, que queremos facer
cousas, que non nos estancamos, que iso de que estamos
caducados non é certo. Eu ao
final sempre digo o mesmo, ti
podes ter 20, 30 ou 40 anos e
levar 10, 15, 20 ou 30 anos no
mesmo sitio, que ao final o
que move que as cousas vaian
ben ou mal son as ganas e a
ilusión que teñas, e nós temos
moitas ganas de facer cousas.

É así como ve ao seu equipo
de goberno?
L.R.: Ao meu equipo definiríao primeiro coa palabra
“honradez” en maiúsculas.
Non me cabe ningunha dúbida de que toda a xente que
está aquí é máis que honrada.
E en segundo lugar diría varias, diría un equipo sacrificado coa cidadanía e tamén
un equipo humilde, así é
como o sinto. Aquí ninguén se
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cre superior a ninguén, nin
entre nós nin cos veciños,

penso que practicamos a humildade por encima de todo e

cada un no noso cargo vimos
aquí a sumar, nada máis.

“As prioridades deste goberno son
os nenos e os máis vulnerables”
Beatriz Rodeiro Fernández. Concelleira de Benestar Social,
Ensino, Atención ao Menor e Escolas Infantís. Secretaria de
Organización do PSOE de Oroso. Licenciada en Ciencias Políticas e
da Administración. Posgrado en consultoría política.

Cales son as súas prioridades dentro da Concellaría
que xestiona?
Beatriz Rodeiro (B.R.): No
tempo que levo no cargo de
concelleira do que máis orgullosa me sinto é do empeño e
as accións levadas a cabo
para que todos os nenos e
nenas do concello estean escolarizados nunhas instalacións dignas. As escolas
deben de ser unhas instalacións agradables e humanizadas para que os nenos e
nenas se sintan cómodos. E

na área de servizos sociais, o
traballo feito para mellorar a
atención das persoas maiores, sobre todo, na axuda do
fogar. Sen dúbida, as prioridades deste goberno son os
nenos e a atención aos máis
vulnerables.

Tras esta lexislatura ao
fronte da súa Concellaría,
que avances destacaría?
B.R.: Nestes catro anos desde
as concellerías nas que teño
competencias traballouse
para mellorar a calidade de

vida das persoas. No ámbito
educativo mellorando diferentes servizos, como a ampliación do número de prazas
de comedor (no Ceip Camiño
Inglés por exemplo, que é de
xestión municipal), así como
nos diferentes servizos de
conciliación familiar. De igual
xeito, puxéronse en marcha
diferentes programas de integración social, dirixidos
sobre todo a idades adolescentes, para evitar problemáticas actuais como adiccións
ou condutas perigosas. O co-

A concelleira Beatriz Rodeiro xunto ao alcalde e os máis pequenos
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mezo da construción da pasarela no Ceip Sigüeiro, tan
demandada polo ámbito educativo, é outro dos aspectos
para estar satisfeita nesta lexislatura.

A poboación demanda
cada vez máis servizos.
Como pensa cubrir as necesidades da súa área?
B.R.: Nun goberno onde a
prioridade máxima é o benestar dos seus veciños e veciñas hai que pensar sempre
en proxectos para mellorar o
seu día a día. Unha das cuestións a traballar e a posta en
marcha de programas de
conciliación asequibles para
os pais e nais, para que unha
vez rematada a xornada lectiva dispoñan dun servizo
onde deixar os nenos e nenas
ata que os poidan recoller. De
igual xeito, seguirase a traballar na mellora das instalacións educativas, sobre todo

nos centros dos que dispón o
Centro Rural Agrupado
(CRA).

E en canto aos maiores?
B.R.: Nunha poboación cada
vez máis envellecida e que
precisa maiores coidados traballaremos na posta en marcha de diferentes servizos
para mellorar a súa calidade
de vida, facendo fincapé na
axuda a domicilio, así como
na posta en marcha dun servizo de transporte baixo demanda para que as persoas
poidan vir ao centro do pobo
a facer os trámites e visitas
médicas que precisen. Tamén
se poñerán en marcha programas para paliar as necesidades
dos
máis
desfavorecidos.

É un programa moi completo
B.R.: Somos coñecedores da
súa complexidade pero

somos un equipo traballador
e progresista e faremos todo
o posible por dar resposta ás
necesidades que temos. É
certo que ás veces as trabas
administrativas que se atopan no día a día, e o conflito
que existe nas diferentes
áreas das que me ocupo, en
canto a se pertencen á administración local ou á autonómica, poden demorar algúns
proxectos. Hai cuestións que
non se levan a cabo, non por
non querer, senón por non
poder ao ser competencia
doutra administración.

Que é para vostede o mellor do seu traballo?
B.R.: O que máis me gusta do
meu traballo é o trato coas
persoas, o poder axudarlle a
mellorar o seu día a día cos
diferentes servizos que se
ofrecen, e intentando que
sexan da mellor calidade posible.

“Investimos practicamente todo
o POS en mellorar o rural”
Eduardo Veiras Rey. Concelleiro de Obras e Servizos, Medio
Rural, Medio Ambiente, Limpeza Viaria e Relacións veciñais.
É tamén Secretario de Finanzas da executiva local e, anteriormente,
foi concelleiro de Cultura e Deporte.

Unha das críticas máis habituais á súa Concellaría
pode ser o atraso nas
obras. Que di a iso?

Eduardo Veiras (E.V.): Por
suposto que sempre pode
haber críticas, quizais sexa
esa a parte máis negativa do

meu traballo, pero a xente
ten que saber que ás obras
téntase darlle prioridade segundo se consideren máis
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necesarias. Unha cousa moi
curiosa pero certa é que ti
vas a unha parroquia por
exemplo, e dinche, “facedes
todo nos outros lados e aquí
non facedes nada”. Logo chegas a outra parroquia e dinche exactamente o mesmo.
Eu entendo as críticas, e sei
que aínda queda moito traballo e moitas necesidades
por cubrir, e ver que non
podes atender toda esa demanda é o peor, pero agora
mesmo un dos aspectos máis
complicados para a miña
Concellaría é sacar adiante
os proxectos debido ás trabas burocráticas. Hai obras
agora mesmo nalgún lugar
que están desde o 2016 sen
facerse debido aos trámites
necesarios con Patrimonio.
Como lle explicas iso á xente.
É perfectamente entendible
que en moitos casos se queixen de que non chegan as
obras ás súas parroquias.

En canto a obras e servizos,
teñen o rural abandonado?
E.V.: En absoluto, e diría
máis; do que máis satisfeito
me sinto por encima de todo
é de haber investido practicamente todo o Plan de
Obras e Servizos (POS) da
Deputación no rural. O mantemento do rural é necesario
e imprescindible, precisa
dun gran investimento e case
todo o POS dedicámolo ao
rural, sexa en pistas, saneamento, obras, etc. E é importante destacar isto porque

Eduardo co alcalde de Oroso no último festival de Bandas

neste caso permítenche destinar o 60% a gasto corrente,
e no noso caso non dedicamos nada a gasto corrente,
investímolo todo en mellorar
o rural. Iso é unha satisfacción.

En que outros proxectos
traballa?
E.V.: Na área de medio ambiente por exemplo traballamos na eliminación de
vertedoiros incontrolados,
que sempre estamos tratando de eliminar aínda que
sexan difíciles de controlar.
Cando alguén nos comunica
a súa existencia actuamos inmediatamente. E despois, en
Medio Rural estou moi involucrado nas concentracións
parcelarias de Ánxeles, Calvente e Marzoa, e igualmente
nas de Senra, Cardama e Vilarromaris.
E a longo prazo?
E.V.: Máis que nada continuar na liña de sempre, pero

si que é certo que un dos proxectos que me gustaría moito
que se realizase, aínda que
para iso debería implicarse
tamén a Xunta, e a un nivel
máis próximo tamén o señor
Doval, sería o feito de revitalizar o rural. É un dos nosos
maiores retos, o rural cada
vez esmorece máis e todo
porque non hai medios suficientes. Non chega o Internet
a onde nos gustaría que chegase, o mesmo sucede coa
cobertura móbil, falta saneamento, abastecemento de
auga, e moito máis, e nós
como administración local
que somos facemos todo o
que podemos, pero non dispoñemos de todos os medios
que necesitamos. Nese sentido creo sinceramente que a
Consellería de Medio Rural
debería implicarse moito
máis, ao igual que o señor
Doval que sempre está a dicir
que non miramos polo rural.
Pois el que está involucrado
nesa Consellería da Xunta
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igual podería facer algo máis.
A día de hoxe non sabemos
que demandas ou peticións
realizou para Oroso, en caso
de que xestionase algo.

Na súa Concellería, cal
sería a súa maior satisfacción?
E.V.: Precisamente iso, que o
rural continuase vivo e con
todos os servizos que aínda
precisa, pero para iso fan
falta medios. Por poñer un
exemplo, co que leva recadado a Xunta no canon da
auga, que tanto anunciaron
que ía repercutir nos concellos, pois aquí non repercutiu
nada. En moitos lugares estamos sen saneamento e fa-

cendo o que podemos, porque cos medios que ten o
Concello é inviable dar cobertura a corto prazo a todo
o rural de Oroso. Ese sería un
dos proxectos máis ambiciosos, así como dotar de banda
ancha a todas as parroquias.

As actuacións que realizan
son unicamente cos medios do Concello?
E.V.: Non, temos a axuda da
Deputación coas obras do
POS, o que nos permitiu realizar algún que outro abastecemento de auga, pero por
parte da Xunta non atopamos colaboración ningunha
nin investimento. E como
digo, é inasumible para o

Concello facerse cargo de
todo.

Xestiona vostede tamén
Relacións Veciñais
E.V.: Si, e como tal é unha das
áreas que máis me gusta, esa
proximidade coa xente.
Cando estás na rúa, cando
tratas coa xente, cando falas
cos veciños coñeces os seus
problemas. Ir ás reunións
coas asociacións, falar coa
xente, escoitar as súas necesidades é parte do meu traballo, pero é tamén o máis
gratificante. A proximidade
cos veciños. Iso e traballar
con un equipo de goberno no
que predominan valores
como a unión e a amizade.

“Oroso ten protocolo de actuación
contra a violencia de xénero”
María del Carmen Liste Raña. Concelleira de Muller, Sanidade,
Parroquias e Piscina Municipal. Toda unha vida “traballando,
coidando persoas e sobre todo participando na defensa da muller”.
Acaba de celebrarse o Día
Internacional da Eliminación da Violencia contra a
Muller. Como concelleira de
Muller, entre outra áreas,
como avanzou o seu goberno neste ámbito?
Mª del Carmen Liste (C.L.):
Pois para que te fagas unha
idea, cando eu me incorporei
á política nin concellería da

Muller había, pero unha vez
creada sempre contei con
todo o apoio do alcalde para
levar a cabo todos os programas necesarios relacionados
coas problemáticas que afectan á muller. Pasamos de non
ter concellería propia a adherirnos á campaña contra a
violencia de xénero “En
Negro” conseguindo a colabo-

ración de todo o pobo e practicamente todo o comercio.
Neste senso teño que dicir
que me sinto moi realizada,
porque despois de todo o traballo feito comprobas que hai
resposta na vila. Este ano por
exemplo xa foron os centros
educativos os que eles mesmos se ofreceron a colaborar.
No caso do instituto, os rapa-
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ces prepararon unha versión
de “El anillo pa cuando” que
titularon “O respecto para
cando”.
Entón
claro, ves estes
xestos, estas accións nas que se
implican
desde
todos os ámbitos
da vila e sentes que
o teu traballo ten
continuidade, que
dá os seus froitos.

que eu tamén fun unha muller dedicada á agraria. Eu
vivía dunha pequena canti-

as instalacións deportivas,
velamos polos servizos do
centro de saúde en canto a
competencias
municipais se refire, abarca tamén
a recollida de animais mortos e
vivos abandonados, os brotes
causados por bacterias como por
exemplo a lexionela, desratizaDiría que foi o
ción
ou
seu
proxecto
desinfección
e
A concelleira durante os actos do 25 de novembro
máis ambicioso?
control de pragas,
C.L.: Un dos máis ambiciosos. dade de animais que tiña na velar pola limpeza a sanidade
Pero nunca me debo sentir miña explotación e agora, na e o perfecto funcionamento
satisfeita de todo porque actualidade, ves como iso é da piscina municipal e moitas
cada día debo esforzarme cada vez máis complicado en máis cousas.
máis para chegar con cada favor das macroexplotacións.
iniciativa á poboación. Iso si, É aí onde nós tratamos de in- Como responsable da área
se de algo me sinto moi orgu- tervir e investir recursos, for- da Piscina Municipal, que
llosa é de haber conseguido mación, etc, para reverter a lle diría aos veciños que decousas importantes para o situación. Para a muller todo mandan a súa climatizanoso pobo en materia de son trabas, e para a muller ción?
igualdade. Por exemplo, ela- rural aínda máis. É moi triste C.L.: A min claro que tamén
boramos un protocolo de ac- que explotacións pequenas me gustaría que a piscina estuación contra a violencia de non teñan saída hoxe en día, tivese dotada de todos os
xénero con todos os colecti- cando en realidade son o gran servizos necesarios e o máis
vos do concello e da manco- sustento de parte do rural.
ambicioso sería cubrila de
munidade, que non son
todo, mais, como ben dixo o
poucos, falamos do Centro de Pode parecer que a súa alcalde de momento imos a
Información á Muller, do Con- Concellaría dedica todos os cubrila parcialmente, que xa
cello de Oroso, de Servizos recursos ao ámbito da mu- é un gran paso. Non obsSociais, de Sanidade, Policía ller
tante, eu diríalle á xente que
Local, Garda Civil, etc. E ela- C.L.: Para nada, sanidade é apostase polo noso concello.
boramos tamén un manual outra das grandes áreas e im- É dicir, a min gustaríame que
de boas prácticas.
plica moitísimo traballo. Nela a xente se empadroase en
abordamos os temas relacio- Oroso para poder acometer
E con respecto á muller nados cos locais sociais, mu- esa obra, para conseguir o
rural?
nicipais, a limpeza das número de habitantes neceC.L.: Nese ámbito estou espe- escolas, dos colexios, das gar- sario para poder optar a ese
cialmente involucrada por- derías, dos centros culturais, financiamento e ter unha
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piscina cuberta totalmente.
Se medra a vila tamén medran e melloran as infraestruturas.
Que é o máis gratificante
do seu traballo?
C.L.: O que máis me gusta do
meu traballo é estar ao carón

dos veciños, en contacto coa
xente. Eu son unha persoa
moi aberta e cando teñen un
problema, da índole que
sexa, o feito de dar cunha solución aporta moitísima satisfacción persoal. Ademais
teño que dicir que estou nun
equipo de goberno no cal se

dan respostas; ou non está
na nosa man, ou ten por seguro que si daremos respostas. Somos un equipo no que
hai confianza e honestidade,
e ante iso sénteste moi cómodo. Se ti sabes que os teus
compañeiros son honestos,
hai confianza, e aí todo flúe.

“Estou orgullosa de formar parte da
executiva e de poder aportar ideas”
María Encarnación Jiménez López. Secretaria de Medio
Ambiente e Infraestruturas do PSOE de Oroso. Traballou de cara ao
público durante moitos anos e, dende hai máis dunha década, exerce
como coordinadora de Protección Civil no Concello de Oroso.
Foi en oitavo lugar na última
candidatura ás eleccións
municipais e agora forma
parte da executiva, pero é
vostede socialista dende
sempre. Como se sinte?
Mª Encarnación Jiménez
(E.J.): Si, eu sempre digo que
primeiro e ante todo son socialista. Metinme na militancia socialista de Oroso hai
uns anos e cando a secretaria
xeral me ofreceu a posibilidade de poder participar na
executiva, a verdade é que
me sentín bastante orgullosa. E por suposto acepteino porque para un
militante é unha parte nova
na súa vida e tamén moi positiva.
Cal é o seu labor na execu-

tiva?
E.J.: Pois un pouco o que viña
facendo como militante, pero
agora dentro da executiva.
De forma máis directa por dicilo dalgunha maneira.
Acudo ás reunións que mantemos e, aproveitando o meu
labor como membro de Protección Civil, informo do estado no que se atopan as
diferentes infraestruturas do
municipio, tamén das necesidades que atopamos con respecto ao coidado do medio
ambiente, tanto na contorna
máis urbana como no rural.
Trato de trasladar todas esas
problemáticas que nos atopamos día a día á executiva
para buscarlles unha solución, sempre dentro do que
nos permiten as nosas posi-

Como Secretaria de Medio
Ambiente tamén informa sobre
o control da avespa velutina

bilidades.

Dentro das súas funcións,
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de que se sinte máis satisfeita?
E.J.: Diría que do que máis
orgullosa estou é sen ningunha dúbida de formar
parte da executiva e de poder
aportar ideas, sexan dunha
área ou doutra, pero a iso
teño que engadir que o meu
cargo permíteme plasmar a
realidade que vexo no meu
día a día dentro da executiva,
e iso é un aspecto fundamental se de verdade queres chegar ás persoas e solucionar
problemas. Creo sinceramente que, con tantos anos
que levo como profesional

dentro de Protección Civil, o
meu traballo permitiume
achegarme aos veciños día a
día. Grazas a ese contacto directo agora podo transmitir
as necesidades e os problemas reais que pode ter cada
veciño.

Diría entón que é necesario o seu labor
E.J.: Necesario e importante.

Como ve a executiva actual?
E.J.: Creo que é positivo o
feito de ir cambiando a executiva e poder recibir diver-

sas ideas, ideas diferentes,
ideas novas porque cada un
ten a súa propia perspectiva
e a súa maneira de ver as
cousas. Eu penso que somos
un equipo unido e que nos
preocupamos moito polos
veciños. Diría que nos define
tamén a palabra “honestidade”, pero xa vai implícita
porque é o lema da nosa
campaña. En resumo creo
que somos un equipo unido
e loitador polos nosos veciños. Destacaría da executiva
precisamente iso: unión e interese por traballar para o
pobo.

“Nesta executiva temos moi clara
a importancia da igualdade”
María del Carmen Varela Gendra. Secretaria de Igualdade do
PSOE de Oroso. Toda unha vida traballando no sector da
restauración.
É vostede unha das caras
novas dentro da executiva
socialista. Cales van a ser
as súas prioridades?
Mª Carmen Varela (C.V.):
Pois como secretaria de
Igualdade quero aportar o
meu gran de area á procura
real da igualdade entre
homes e mulleres, á igualdade real de dereitos. Creo
que a sociedade está a avanzar moi rápido neste ámbito
e dentro do partido queremos que se vexa reflectido.
Un dos primeiros xestos pasa

Varela, terceira pola esquerda, nunha xornada sobre igualdade a
comezos de ano xunto ás concelleiras Rodeiro, Boo e Liste

por dar visibilidade e voz ás
mulleres dentro da executiva
e creo que iso está máis que

conseguido. Noutros partidos
veñen de renovar as bases
máis novas e nin sequera
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contaron coa presenza feminina. É sorprendente e unha
gran decepción. Tamén teño
claro que non só abonda coa
visibilidade, quero aportar
ideas novas e apoiar proxectos que reforcen o papel da
muller en todos os ámbitos.
Foi iso o que a empuxou a
formar parte da executiva
socialista?
C.V.: Iso e que despois de
cinco anos sendo militante e
vendo a forma de traballar do
grupo apetecíame participar
de xeito un pouco máis activo. Sempre hai algo que
aportar, por pequeno que
sexa. No meu caso, entre ou-

tras cousas, a ilusión e as
ganas de traballar, ben sexa
pola igualdade ou por calquera outra cousa que nos
leve a un futuro mellor.

Está satisfeita coa súa decisión entón
C.V.: É do que máis orgullosa
me sinto en todo este tempo,
de haber tomado a decisión
de participar na executiva.

Que lle diría ás persoas
que consideran o seu cargo
un nomeamento “estético”?
C.V.: De estético nada. A secretaría de igualdade é necesaria xa só para reivindicar o

traballo das mulleres. Eu
podo perfectamente desenvolver o meu traballo e compaxinalo con accións dentro
da executiva, niso consiste a
igualdade de oportunidades.
E como xa dixen, á igualdade
hai que darlle visibilidade, e
iso témolo moi claro dentro
do partido.

Que destacaría vostede
desta nova executiva da
que forma parte?
C.V.: Imos a traballar coas
mesmas ganas coas que traballou desde sempre o partido. Somos un grupo
renovado, activo e con moita
ilusión.

“É importante estar ao carón da
xuventude e darlle relevancia”
Jonathan Rey Bouzón. Secretario de Xuventude e Deporte do
PSOE de Oroso. Estudante e técnico Superior en Animación de
Actividades Físicas e Deportivas
Como secretario de Xuventude e Deporte dentro da
executiva, cales son as súas
funcións?
Jonathan Rey (J.R.): O meu
labor dentro da executiva é
puramente renovador coa intención de facer chegar ideas
novas e diferentes tanto no
ámbito do deporte como no
da xuventude. Considero moi
importante estar cerca dos
nosos mozos e mozas e darlles a importancia e relevan-

cia que teñen neste concello.
Con ese obxectivo intento
estar o máis preto posible
deles, coñecer as súas inquedanzas e así poder transmitilas dentro da executiva e
arranxalas. E en canto ao deporte, dende o partido seguiremos a apostar por un
concello onde un dos piares
básicos sexa a actividade física xa que, como todos sabemos, incide nas nosas vidas
positivamente tanto nos ám-

bitos psicolóxicos, como sociais e físicos.

Que o motivou a formar
parte da executiva?
J.R.: Dende hai moito tempo
tiña ganas de dedicarme á
política e cando me presentaron a oportunidade non o dubidei, xa que, o Partido
Socialista é un claro reflexo
dos meus ideais.
Ten vostede as ideas claras.
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Jonathan Rey, segundo pola esquerda, nun acto celebrado
polo Partido Socialista ao que acudiron numerosos mozos

Que vai aportar á executiva?
J.R.: A miña achega é totalmente innovadora, proporcionando así ideas modernas
acordes aos tempos que vivi-

mos, pero sen perder a esencia do noso partido e aportando esforzo, traballo e
dedicación.
Que destacaría de entre

todo o realizado nestes
anos polo goberno socialista de Oroso?
J.R.: Non me podería quedar
cunha cousa en concreto. A
mellora da calidade de vida
dos nosos veciños e veciñas
nestes últimos 11 anos é evidente e ten un sinónimo moi
claro que é o Partido Socialista de Oroso. Abonda con
ver os servizos dos que se dotaron a todos e cada un dos
ámbitos do noso concello,
foron e son os mellores servizos posibles.
Como definiría en dúas palabras ao seu equipo actual
na executiva?
J.R.: Sobre todo honesto e
tamén polivalente.

“Poder e saber chegar á
veciñanza é imprescindible”
Miguel Calvo Rial. Secretario de Comunicación e Cultura
do PSOE de Oroso. Dende o ano 2007 está vinculado
á executiva como adxunto de diferentes secretarías
(Comunicación, Acción electoral, etc). É Técnico Superior en Desenvolvemento de
Aplicacións Informáticas e traballa na Xunta de Galicia como Técnico Especialista en
Informática na Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

De que se está a ocupar
vostede na nova executiva
socialista de Oroso?
Miguel Calvo (M.C.): Como
secretario de Comunicación e
Cultura o meu labor consiste
en trasladar á cidadanía a acción política da agrupación e
do grupo municipal socialista

mediante a difusión en medios de comunicación, ou a
través das novas tecnoloxías
da información, como a páxina web dos socialistas de
Oroso e as contas oficiais dos
socialistas en Twitter e Facebook. Tamén asumo a función de informar a militantes

e simpatizantes do partido
das liñas que segue o partido
a nivel local, autonómico e
estatal. Así mesmo, en todos
os actos dos socialistas de
Oroso son o encargado da
cartelería, montaxe dos
actos, fotografía, imaxe e son,
etc.
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Cal é a importancia do seu mellor calidade de vida.
Oroso un equipo unido e
labor?
forte co único obxectivo de
M.C.: As comunicacións sem- Despois de asumir as súas mirar pola veciñanza de
pre foron importantes, non funcións, que cre que pode Oroso.
só de agora. Poder e saber aportar á executiva?
chegar á veciNo seu caso,
ñanza é moi impor
que
portante para
tomou a decique teñan acceso
sión de fora unha informamar parte da
ción verídica e
executiva?
saiban de priM.C.:
Como
meira man e en
ben dixen ancada momento
teriormente,
todo o que faceaínda que é a
mos os Socialisprimeira vez
tas de Oroso
que ocupo un
para proporcioposto na exenarlles un concecutiva,
levo
llo mellor no que
moitos anos
poidan desenvol- O secretario de Comunicación ultimando os detalles antes dun aportando o
mitin e gravando a entrevista ao candidato socialista en 2015
ver a súa vida.
meu traballo e
M.C.: Levo dende a maioría coñecementos aos Socialistas
Leva vostede anos vincu- de idade ligado ao PSdeG, co- de Oroso. Calquera persoa
lado á executiva e ao par- ñezo o partido e coñezo aos que ocupe a secretaría xeral
tido. En todo este tempo, meus veciños así como as sabe que conta comigo para
de que diría que se sinte cousas que se poden mello- desempeñar as tarefas que
rar no concello, pero creo me encomenden tanto denmáis satisfeito?
M.C.: Sen dúbida algunha, de tamén que o máis impor- tro como fóra da executiva.
poder pertencer e colaborar tante non é o que poida apornos diferentes proxectos li- tar eu ou o resto das miñas Agora que está dentro da
derados por Manolo Mirás. compañeiras e compañeiros, mesma, como ve ao seu
Proxectos que trouxeron e senón o que aportamos grupo?
seguirán traendo melloras todas e todos xuntos. Detrás M.C.: Sen dúbida algunha,
substanciais en todos os de cada membro da execu- para min as palabras que deeidos (infraestruturas, cul- tiva hai moitísimas persoas finen a actual executiva son
tura, deporte, sanidade, co- con moita valía e que traba- renovación e experiencia;
municacións, economía ...) llan arreo e cóbado con có- pero tamén compromiso,
para que os veciños e veciñas bado con cada un de nós transparencia, honestidade e
de Oroso poidan ter unha para facer dos Socialistas de traballo.
Contacta con nós se tes algunha consulta
Os Socialistas de Oroso estamos a túa disposición para explicarche todas as dúbidas que
teñas ao respecto dos temas abordados nesta publicación, ou para calquera outra cuestión do
teu interese. Escríbenos a oroso@psdeg-psoe.org, ou na nosa sede: Camiño Real, 11-1ºD.

