Balance e futuro da
xestión socialista no
Concello de Oroso

maio 2015

páxina 2

a nosa forma de facer concello
Nas páxinas desta publicación
atoparás un resumo de todo
o que os Socialistas de Oroso
conseguimos facer no noso
municipio ao longo dos últimos
anos. Estamos moi satisfeitos do
logrado ata o de agora, baixo a
dirección de Manolo Mirás.
Volvendo a vista atrás,
decatámonos de que son moitas
as xestións realizadas, que
deron lugar a grandes cambios
no concello, non só na vila de
Sigüeiro, senón tamén en todas as
parroquias.
A continuación facemos un
resumo do que se fixo nas
dintintas áreas de xestión
municipal, con imaxes que
ilustran como foi cambiando
Oroso. Este traballo non tería
sido posible sen a colaboración
de todos os veciños e veciñas,
porque en incontables ocasións
nos trasladaron as súas peticións
e demandas para cada zona.
Estamos orgullosos dun traballo
de goberno local feito entre
todos, e que sentou as bases dun
proxecto que aínda ten moito
percorrido por diante. En cada un
dos apartados desta publicación
contámosche as ideas que temos
en mente para seguir mellorando
Oroso durante os vindeiros catro
anos.
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Contigo, é posible
Como sabes, o vindeiro 24 de maio vanse celebrar eleccións
municipais, nas que teño a honra de presentarme de novo á
Alcaldía de Oroso polo PSdeG-PSOE.
Ante todo, quero animarte a participar nestes comicios, que son
especialmente importantes porque a administración municipal
é a máis próxima ao cidadán, a que debe preocuparse
dos problemas cotiáns da xente. Así o entendemos os
socialistas, e por iso durante os últimos anos centramos
os esforzos do goberno municipal que presido en facer
de Oroso un lugar mellor para vivir.
Os Socialistas de Oroso conseguimos cambiar moitísimo o noso concello. Fixemos en pouco tempo un Plan Xeral de Ordenación Municipal para promover un urbanismo ordenado, que deixase espazos
para o aproveitamento do conxunto da cidadanía. Isto
fixo posible que agora contemos con amplos espazos
verdes que son o sinal de identidade da calidade de
vida do noso concello, como son o Paseo Fluvial do
Carboeiro e a Alameda de Góis. A isto foron sumándose as numerosas infraestruturas deportivas coas
que agora contamos, así como o novo Centro de
Saúde e o Centro Cívico, que agora dá cabida á Escola
de Música e ás dependencias da Policía Local e Protección Civil. Neste último mandato logramos incorporar un segundo colexio de Primaria e unha segunda
escola infantil (a gardería de Chousa Nova). Todo este
traballo foise abordando atendendo ás necesidades
do conxunto do municipio, e tendo sempre presentes
Traballos de desbroce de cunetas os servizos no rural, onde se fixo especial fincapé
para impulsar a concentración parcelaria nas parroquias afectadas, mellorar as vías de comunicación e moitas outras cousas que espero ter a oportunidade de comentarche persoalmente.
Son consciente de que aínda se pode facer moitísimo máis, porque Oroso é un concello cunha
porcentaxe alta de xente nova, que quere
máis servizos, máis dinamización e
máis desenvolvemento económico. Por
iso elaboramos un ambicioso programa
electoral, que será o noso compromiso
contigo para os vindeiros catro anos. O
noso estilo de facer política seguirá a ser
o mesmo: un goberno municipal aberto,
para todos, en diálogo permanente coa
sociedade.
Espero e desexo poder contar co teu apoio
e confianza para facelo posible.
Manolo Mirás
Alcalde e candidato socialista á Alcaldía de
Oroso
Pintado do CEIP de Sigüeiro
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urbanismo e infraestruturas

Centro de Saúde de Oroso

Espazos para
o que nos importa a todos
Desde que gobernamos
os Socialistas en Oroso
conseguimos facer un cambio
excepcional en todos os
sentidos: social, económico
e recreativo. Coa aprobación
no ano 2005 do PXOM
conseguimos unha mellora na
calidade de vida dos veciños
e veciñas, que antes da súa
aprobación case a ningún lle
pasara pola súa imaxinación.
A promulgación do PXOM foi
unha das prioridades do goberno de Manolo Mirás, por
iso o PXOM foi elaborado nun
tempo récord, en apenas dous
anos, cando o normal é que

leve uns cinco anos. No ámbito
do lecer conseguimos a realización do parque do Carboeiro,
a Alameda de Góis e varias
zonas verdes máis.
No ensino conseguimos sen
que lle custase un só euro as
arcas municipais o terreo para
o novo CEIP (o CEIP de Oroso),
nun lugar emblemático ao lado
do Paseo do Carboeiro.Tamén
o terreo da nova escola infantil,
así como o espazo para cando
sexa necesario ampliar o IES.
No tocante ao deporte logramos o espazo para ampliar a
zona deportiva, xunto o pavillón polideportivo e o campo

de fútbol. Temos terreo para
facer un novo polideportivo
cerca do novo CEIP, puidemos
ampliar o terreo que rodea a
piscina municipal e construír
dúas canchas para practicar
futbito, baloncesto e tenis.
Tamén conseguimos o terreo
para o novo Centro de Saúde.
Creamos ademais os polígonos
industriais e novas vías.
Pero o máis importante é que
conseguimos que Oroso se
convertera nun lugar atractivo
para novos residentes, para
novas empresas e comercios
e logramos facer de Oroso un
lugar bonito para vivir.
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Contrarrestando
os despropósitos
urbanísticos do PP
Todos recordamos os despropósitos urbanísticos de Sigüeiro
durante o goberno do PP: rúas
estreitas e mal acabadas, como
foi o caso da Rúa Xuncal, da Rúa
do Tambre, da Rúa Río Lengüelle,
do Camiño Real e do Portiño, entre outras. Estas rúas non cumprían os mínimos estándares de
calidade nin accesibilidade, e nós
tivemos que ir corrixindo pouco a
pouco. Durante o goberno popular tamén se construíron edificios
con excesiva altura incumprindo a
lei e sen zonas verdes, sen deixar
espazo para xardíns, equipamentos, lecer educativo etc.
Coa aprobación do Plan Xeral
de Ordenación Municipal fomos
corrixindo esas cousas: fixemos
zonas verdes, espazos sanitarios
e educativos e conseguimos poñer unha orde urbanística.

Reurbanización da Rúa do Tambre

Todos os cartos
do Plan de Obras,
investidos no rural
O Plan de Obras e Servizos (POS)
destina cada ano aproximadamente
uns 250.000 euros ao Concello
de Oroso. Este plan permite aos
concellos destinar un 60% da
partida a gastos correntes. Sen
embargo, o Concello de Oroso,
grazas á súa solvente situación
económica, sempre destinou os
cartos do POS integramente ao
financiamento de obras. Ademais,
o POS esixe aos Concellos que
aporten o 5% da partida. No
caso de Oroso, o Goberno local
sempre achegou moito máis desta
Estrada no Cruceiro (Oroso) porcentaxe.
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Loita polo enlace
da AP-9 e máis
infraestruturas
Un logro fundamental de Manuel
Mirás en canto ás infraestruturas
viarias é por suposto o enlace da
AP-9, que tras ser asinado no último
Consello de Ministros presidido por
Zapatero sufriu tres anos de retrasos
deliberados por vontade política de
Mariano Rajoy e da ministra Ana Pastor. Agardamos que Oroso a partir de
agora se converta nunha oportunidade de negocio para a industria, dada
a boa situación xeográfica.
Desde que chegou á Alcaldía, Manuel
Mirás fixo unha aposta importante
por acondicionar e renovar os locais
sociais en todas as parroquias. Construíronse locais sociais novos nas
parroquias de Deixebre, Trasmonte e
Cardama. Acondicionáronse todos os
demais en todas as parroquias e nestes momentos estamos licitando un
novo local para a parroquia de Oroso.
Parques infantís

Antes da xestión socialista non había parques infantís no municipio.
No último mandato instalouse o que
está ao lado da piscina municipal,
e mellorouse o que está na entrada do Paseo Fluvial do Carboeiro,
para substituír a area por piso firme.
Tamén foron renovados o da Praza
de Alexandre Bóveda e o do Portiño.
Ademais, instaláronse parques infantís nas escolas unitarias de Vilacide,
Deixebre, Senra e Trasmonte, e no
local social de Oroso.
No presente mandato unha das
actuacións máis salientables foi a
mellora das beirarrúas de Sigüeiro,
sobre todo na zona do Portiño. De

De arriba a abaixo: Centro Cívico de Pasarelos, aparcadoiro xunto á
igrexa de Trasmonte e estacións biosaudables dos Ánxeles.
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feito, unha obra destacada foi a unión do Portiño co núcleo
de Sigüeiro. Tamén se fixeron beirarrúas cara á Escola Infantil (gardería) da
Ulloa, e pola Avenida Compostela.
Fixemos moitas
novas sendas:
a senda desde
Sigüeiro ata a
Estación de Oroso,
senda e beirarrúas
en Trasmonte
desde o Empalme
ata a estación de
Garga (TrasmonEstrada aglomerada de Marzoa te). Fíxose outra
senda desde Os
Carballos, en Deixebre, ata A Baxoia, unha senda en Gándara
ata Porto Avieira, a senda de Vilarromarís, e está en fase de
redacción do proxecto a senda desde a Escola da Gándara ata
enlazar coa de Vilarromarís. Asemade, a reurbanización no
Cruceiro e Vilalbarro que concluímos este ano foi unha das
obras máis demandadas.
Reestruturación
do antigo centro
de saúde

Tamén foi de
envergadura a
reestruturación
do antigo centro
de saúde, que
foi convertido
en Centro Cívico
para dar cabida
á Aula da Xuventude, Escola de
Música e Policía
Senda de Baxoia (Deixebre) Local e Protección Civil.
Outra obra salientable acometida no presente mandato foi a
construción do Cemiterio Municipal de Marzoa. Esta dotación
é moi beneficiosa para o concello de Oroso, dado que ata o
de agora non tiña ningún cemiterio municipal. Nestes momentos só quedan sen abastecemento de auga Calvente, que
se licitará este ano, Pasarelos e Marzoa. Outro dos aspectos
no que se traballou a prol das demandas veciñais nas parroquias foi a habilitación de zonas de aparcadoiro.

No programa:
máis industria
e atención ás
parroquias
Remataremos as modificacións
puntuais do PXOM que están
pendentes do visto bo da Xunta
de Galicia, para lograr que todas
as vivendas do Alto de Vilanova
queden dentro de ordenación, e
proporcionar maior flexibilidade
para facilitar a licenza ás empresas que se instalen no Polígono
de Sigüeiro e no de Oroso
Pequeno. O obxectivo tamén é
proporcionar máis flexibilidade
para montar negocios no casco
urbano de Sigüeiro e conseguir
a ordenación doutros núcleos do
concello para o seu mellor desenvolvento, como por exemplo os de
A Penateixa e A Falmega.
Faremos unha revisión total do
PXOM para ampliar as zonas
edificables alí onde se precise, e
reducilas onde os propietarios o
desexen para pagar menos IBI.
Reivindicaremos ante o Ministerio
de Fomento que se leve a cabo a
variante da N550 Ordes-Sigüeiro
e Sigüeiro-variante de Padrón.
Faremos o posible para poder
continuar co Polígono Industrial
San Martiño II de Oroso e tratar
de atraer para alí empresas.
Levaremos a cabo, xunto coa
Deputación Provincial, a senda
peonil desde a escola da Gándara
ata a de Vilarromarís (nestes momentos en proxecto).
Construiremos a senda peonil
entre a Rúa Ulloa e a zona do
Barreiro (xa temos proxecto e
financiamento).
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cultura e ensino

Novo CEIP de Oroso

Unha cultura á altura da
nosa cidadanía
Falar de cultura no concello de
Oroso supón falar dun amplo
abano de actividades, relativas
a disciplinas diferentes (desde
música a gastronomía) e dirixidas a todas as franxas de
idade.
De partida, podemos destacar
que desde que Manolo Mirás
se puxo á fronte do Concello,
implantáronse moitísimas actividades culturais que ademais
se foron consolidando progresivamente, en moitos casos
medrando tanto na súa duración coma no seu contido.

Da man de Manolo Mirás a
Festa da Troita foi declarada
Festa de Interese Turístico,
e pasou dun día a tres de
duración. O que anteriormente
era un encontro gastronómico
cunha actuación folclórica
converteuse nun evento que
abrangue actividades lúdicoculturais e deportivas dirixidas
a todas as franxas de idade.
En 2014, na súa 18ª edición, a
Festa da Troita congregou a
máis de 25.000 persoas en toda
a fin de semana.
Os Socialistas de Oroso crea-

mos a Gala da Cultura, para recoñecer a persoas e entidades
locais, que en 2015 celebrou a
súa segunda edición.
As Xornadas Micolóxicas rexistran cada año máis participación, agora con dous días de
duración.
Agora contamos cunha Escola
de Música, un proxecto que
levou moitos anos de traballo
conseguir. Así Oroso ten á súa
disposición este centro formativo para a aprendizaxe dos
seus nenos e nenas, e tamén
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para gozar do froito do seu
traballo, dado que comezamos
a organizar concertos a cargo
dos profesores e do alumnado.
Manolo Mirás creou a Semana
Cultural, que na actualidade
son en realidade dúas semanas con numerosas actuacións
de calidade.

ciacións doutras provincias de
España e mesmo de Portugal.
Co mandato de Mirás asinouse
a irmandade co Concello de
Góis, e desta boa relación
xurdiron acordos que comezaron co tema da arte. Desta
colaboración artística derivou
o convenio para crear unha
marca común: GoisOrosoArte.

Esta colaboración fixo posible
dar a coñecer a artistas locais
e proporcionarlles unha plataforma para promocionar o seu
traballo e que fixesen contactos. Ademais, con este certame
conseguimos que o concello
de Oroso fose coñecido a nivel
internacional, xa que participaron artistas de moitos países
estranxeiros.

A programación
cultural é un dos
buques insignia da
xestión de Mirás
O Entroido é outra das festas
ás que progresivamente se lle
foron incorporando novas actividades relativas ás distintas
vertentes desta tradición en
Galicia. Obradoiros de creación artística e de gastronomía
(para todas as idades, algúns
de carácter gratuíto) sumáronse ao tradicional concurso de
disfraces.
Os Socialistas de Oroso puxeron en marcha obradoiros
anuais de variadas disciplinas
artísticas ou creativas: fotografía, teatro, traballos manuais,
debuxo e pintura, patchwork e
bailes diversos. Os obradoiros
foron potenciados incorporando máis actividades de menor
duración e con variedade de
obxectivos. Tamén se levaron
ás parroquias.
Asínanse anualmente convenios coas asociacións culturais
que utilizan as instalacións
do Concello para ensaiar. Ao
mesmo tempo, facilítase que
as entidades musicais poidan
facer intercambios con aso-

A Escola de Música

Área clave para facer sociedade
A área de Cultura (xunto coa de Deportes) é unha das chaves
empregadas por Mirás para fomentar que a cidadanía faga máis
vida no noso municipio. As actividades que se programan cada
ano con carácter estable (como as clases da Escola de Música,
ou os contacontos de animación á lectura), así como as actividades que se organizan cunha periodicidade anual, fan que a
cidadanía de Oroso teña aquí alternativas para a aprendizaxe dos
seus fillos, e tamén oferta de lecer para as fins de semana.
Sen dúbida, estas programacións contribúen a atraer ao noso
concello a xente de fóra, non só coa xa emblemática Festa da
Troita, senón tamén, por exemplo, coa Festa da Xuventude ou
o Concurso de Tapas. O “gasto” neste tipo de programacións é
en realidade un investimento, dado que reverte no beneficio da
hostalería e comercios da zona.
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Atención a todas as
escolas e servizos para
a conciliación familiar

to, todas elas foron dotadas de parques infantís.

Manuel Mirás logrou no presente curso escolar
a apertura dun novo CEIP, o CEIP de Oroso, asinado coa Consellería de Educación no ano 2009,
proxecto que o actual Goberno da Xunta tivo a
No presente mandato, coa posta en marcha da
intención de tirar abaixo con retrasos sucesivos,
Escola Infantil Chousa Nova, produto dun conve- tanto no que atinxiu á construción como á súa
nio asinado polo Concello de Oroso, o Goberno
posta en marcha.
central e a Xunta, culminamos a escolarización
dos nenos de cero a tres anos no noso municiRespecto ao CEIP de Sigüeiro, cómpre destacar
pio. O concello puxo terreos, dotación econóos incumprimentos continuos por parte da Xunmica e urbanización. Hai que ter en conta que
ta en relación ao seu mantemento. En virtude
cando Manuel Mirás chegou á Alcaldía de Oroso dun pacto verbal coa Administración autonónon había escolarización no ciclo de Infantil (de mica, o Concello tivo que asumir traballos que
cero a seis anos) no noso municipio.
non corresponden ás súas competencias para
mellorar as condicións do alumnado, concretaO Partido Socialista abordou o arranxo e renomente acometeu o cambio das ventás da fachavación de todas as escolas unitarias (competen- da e fixo arranxos no tellado para reparar goteicia da Consellería de Educación), que estaban
ras. Seguen tamén pendentes as demandadas
en penosas condicións: ventás, interiores, tella- actuacións da construción da pasarela entre
dos… Á parte deste tipo de obras de mantemen- o colexio e o Pavillón de Deportes, así como a

Nova Escola Infantil Chousa Nova
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Centro Cultural Fernando Casas e Novoa

renovación da instalación eléctrica, que impide que os nenos
poidan acceder a programas
informáticos específicos ou
contar con ordenadores individuais nas aulas.
Xestión do comedor escolar

De feito, o Concello fixo un
inxente esforzo polo reforzamento dos servizos de comedor destes dous centros, no de
Sigüeiro desenvolveu o programa Bo Proveito. Na actualidade
está a xestionar o comedor do
CEIP de Oroso.
O goberno de Manuel Mirás
asume o servizo Bos días cole,
que beneficia en ambos CEIP
a máis de 150 familias. Reforzáronse tamén os servizos de
conciliación nos períodos vacacionais, cos Díver Primavera,
Díver Verán, Campamentos de
Verán e Díver Nadal.

No programa: un auditorio e
actividade nas fins de semana
Queremos seguir traballando para que a cultura sexa un dos
piares para dinamizar a vida social durante as fins de semana,
o que redunda no beneficio dos nosos establecementos e da
economía do noso concello.
Seguiremos apoiando as asociacións culturais locais mediante
convenios que favorezan as súas actividades. A nosa aposta
é construír un auditorio para poder facer máis actividades e
atraer espectáculos de gran calidade. Asemade, incorporaremos actividades máis variadas nas fins de semana e seguiremos apoiando os artistas locais.
Continuaremos organizando con actividades pedagóxicas complementarias dirixidas a todos os centros educativos. Finalizaremos e ampliaremos as beirarrúas e accesos ao CEIP de
Oroso, CEIP de Sigüeiro e as escolas infantís da Ulloa e Chousa
Nova. Tamén ampliaremos as operacións de mantemento en
todos os centros educativos do noso concello.
Seguiremos fomentando a oferta formativa para a mocidade e
adultos, e potenciando os programas de formación especializada e de formación para o emprego.
Promoveremos coa Xunta un plan de emprego xuvenil.
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deporte

Os socialistas, co deporte
Oroso débelle aos socialistas as infraestruturas
deportivas que existen
no concello, todas sen
excepción. Cando Manolo
Mirás foi por primeira vez
alcalde, fíxose o pavillón;
sendo el presidente do Sigüeiro, fíxose o campo de
fútbol; e a partir de aí, de
novo alcalde, construíronse as demais infraestruturas deportivas.
Os socialistas promoveron
a creación das escolas
deportivas, que a través
do paso dos anos deron
lugar nun 90% a clubs,
cos que o Concello colabora intensamente. Agora
hai 17 escolas e clubs
deportivos.
Os investimentos máis
grandes dos últimos
anos do Concello destináronse a instalacións
deportivas, como é o caso
do Complexo Deportivo
Juanito Amigo Ferreiro
ou o campo de céspede
artificial Lino Balado, así
como o acondicionamento do pavillón, no que se
fixeron varias melloras,
como a colocación de piso
sintético.
Nos últimos catro anos
unha das actuacións máis
destacadas foi a mellora da piscina municipal
cunha zona de xogos infantís e chorros de auga.
Asemade, foi construída

Xogos acuáticos da piscina e estacións biosaudables de Porto Avieira

unha pista polideportiva exterior
e reparouse a pista de pádel.
Polo que respecta ao campo de
fútbol, reparouse o tellado das
bancadas, colocáronse redes de
protección para o público, instalouse unha cuberta de 150 metros

cadrados anexa á cafetería, mellorouse a iluminación, e fíxose
o asfaltado de beirarrúas. No
campo de Deixebre arranxáronse
cerramentos e céspede e cambiouse a iluminación. O campo de
béisbol tamén foi acondicionado e
dotado de cerramento.
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Unha xestión que dinamiza a vida
do concello nas fins de semana

As escolas e clubs
deportivos, que se
comezaron a crear da
man dos Socialistas de
Oroso, e ata o día de
hoxe impulsados en todo
momento polo Concello,
fixeron que os nenos e
nenas tivesen encontros
as fins de semana, e polo
tanto motivaron que as
familias quedasen a fin
de semana en Oroso. Isto
significou máis ambiente
nas nosas rúas e espazos
de esparcemento, máis
consumo na nosa hostalería e comercio, máis
beneficio para todos.
Hoxe Oroso pode enorgullecerse de contar con
máis de 680 deportistas
no concello que fan deporte de maneira organizada, dos que o 90%
son menores de 18 anos.

A actividade que se organiza é amplísima: desde
2013, a carreira pedestre;
probas ciclistas, como
campionatos de España
de Fondo en estrada
Sub 21 e Volta a Galicia;
torneos deportivos de
fútbol, pádel, etc.; clausuras deportivas e Gala
do Deporte; e actividades
deportivas para todas as
idades en colaboración
Nova pista do Complexo Deportivo e fachada desta instalación municipal cos clubs.

No programa: novo pavillón e máis persoal
Seguiremos coa promoción do deporte desde
a infancia para que se poidan practicar no
noso concello o maior número de disciplinas
deportivas. Asemade, dotaremos de persoal
as infraestruturas deportivas para o seu maior
aproveitamento. Construiremos un campo de

fútbol 7 paralelo ao que hai, así como outro
pavillón polideportivo.
Ampliaremos as instalacións da piscina e as
súas infraestruturas en xeral. Por suposto,
seguiremos apoiando as escolas deportivas e
os distintos clubs.
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benestar social

A prol da xustiza social

Visita ao complexo residencial para maiores de Porto Avieira

Nos últimos anos, marcados
pola crise económica, o goberno liderado por Manolo Mirás
impulsou convenios con distintas entidades, coa finalidade de
paliar as carencias económicas
causadas pola perda de partidas antes proporcionadas polo
Estado ou pola Unión Europea
(a través da Cruz Vermella).
Iniciativas como a campaña de
Nadal, campañas de colexios
de bancos de alimentos e
outros materiais, ou a Gala Solidaria, comezada en 2014, son
exemplos do esforzo do Concello na busca de alternativas
para dar asistencia ás familias

en risco de exclusión social.
Nos últimos catro anos triplicáronse as axudas para casos
de emerxencia social.
Cultura e deporte para todos

De forma paralela, desde as
distintas áreas de xestión municipal relacionadas coa infancia (ensino, cultura e deporte)
trabállase da man de Servizos
Sociais para facilitar ás familias que o precisan a posibilidade de que os nenos vaian
de forma gratuíta ao comedor
escolar, ou a actividades culturais ou deportivas organizadas
polo Concello. Foron asinados

convenios coas entidades culturais e deportivas do municipio coa mesma finalidade.
Por outra banda, o servizo de
axuda a domicilio ampliouse.
Duplicouse o número de horas
de atención ás familias, así
como o servizo Comida sobre
rodas, dirixido a persoas maiores que viven soas e que se
paga en función da renda.
Neste mandato foi creado un
servizo de voluntariado, que
conta aproximadamente con
20 persoas. Hai tres encargadas do roupeiro e outras tres
dedicadas ao acompañamento
a maiores.
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A aula
EducaOroso,
un referente
en Galicia
Os Socialistas de Oroso
creamos a aula de formación EducaOroso. Esta
aula ten catalogación de
Aula CeMIT (Centros para a
Modernización e Inclusión
Tecnolóxica). Polo tanto,
participa das actividades
formativas organizadas
pola Xunta para este tipo
de centros. Pero, de forma
paralela, esta dependencia
formativa do Concello de
Oroso é tamén Aula Mentor,
na que se desenvolven os
cursos oficiais CISCO organizados polo Ministerio de
Educación.
Por se isto fose pouco, a
aula EducaOroso desenvolve
formación regrada, ademais
dunha programación propia
con multitude de cursos
para todas as franxas de
idade: por exemplo alfabetización dixital básica, iniciación ao manexo da rede,
formación sobre os programas do paquete Office,
ocio na rede, elaboración de
folletos, edición de son ou
deseño dixital con software
libre, orientación laboral…
Este tipo de materias son
impartidas para distintas
franxas de idade: maiores
de 65 anos, maiores de 16
anos, mulleres inmigrantes,
persoas en desemprego e
mesmo nenos e nenas de
entre 8 e 12 anos.

Actuación do grupo de baile de maiores na Gala Solidaria de 2014

No programa: portal de busca
de emprego e máis convenios
para a inserción laboral
Desenvolveremos un programa específico dedicado á poboación
adolescente (prevención do acoso, uso responsable das novas
tecnoloxías, educación sexual, prevención das drogodependencias,
etc). Así mesmo, esixiremos á Xunta de Galicia a dotación de máis
persoal para o centro de saúde (especialistas en traballo social,
psicoloxía, xinecoloxía, etc).
Poremos en marcha un portal especializado en busca de emprego,
seguiremos a promover as bolsas de emprego e continuaremos
fomentando cursos de formación e reciclaxe para favorecer a inserción no mundo laboral. Así, seguiremos a promover convenios
de colaboración con empresas do termo municipal para favorecer
a inserción laboral dos nosos veciños e veciñas.
Propoñemos a creación dun parque de vivendas en aluguer, para
iso os socialistas comprometémonos a dedicar o 10% de aproveitamento lucrativo de todas as urbanizacións á construción de vivendas públicas en aluguer.
Reivindicaremos do Goberno de España e da Xunta de Galicia que
todas as vivendas que pasaron ao “banco malo” pasen a formar
parte do parque de vivendas públicas en aluguer, tendo como prioridade para acceder ás mesmas as familias vítimas de desafiuzamentos.
Manifestamos o compromiso dos Socialistas de Oroso de non traballar con bancos que causan o desafiuzamento das familias e non
aceptan as dacións en pago.
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igualdade

Un traballo
transversal

Os xogadores do Sigüeiro, nun dos actos da campaña deportiva ‘Contra a violencia de xénero cada día conta’

A igualdade é un eixo transversal das políticas do goberno
local. As actuacións lideradas
por Manolo Mirás desde o
Concello tratan de ter en conta
a premisa de igualdade en
todo momento, estamos a falar
desde a linguaxe administrativa non sexista ata a inclusión
de actuacións sobre igualdade
e de corresponsabilidade entre
homes e mulleres en todos os
eidos (por exemplo en actividades dirixidas aos escolares ou
na planificación de certames
para a visibilización do traballo
da muller).
Protocolo de coordinación

Na anterior lexislatura redactouse o Protocolo Municipal de
Coordinación contra a violencia de xénero, e ademais foi
avaliado o Plan de Igualdade
Municipal. Foron numerosas
as actuacións que se fixeron

para divulgar e concienciar a
prol da igualdade: obradoiros
de prevención nos CEIP e IES,
obradoiros de autoestima
dirixidos a mulleres, e obradoiros de prevención da violencia de xénero a través das
artes plásticas.
Nos últimos catro anos desenvolvéronse outras actuacións
destacadas neste ámbito,
como terapia ocupacional con
menores expostos a situacións
de violencia de xénero, unha
xornada de autoprotección
para mulleres, campañas de
sensibilización nos comercios
contra a violencia de xénero
e novos obradoiros de prevención e sensibilización nos
centros escolares.
Con motivo do último día Día
Internacional da Muller, que
se celebra cada 8 de marzo,
organizouse unha ampla pro-

gramación, na que se incluíron
proxeccións de filmes sobre o
tema dirixidos aos escolares,
o certame de fotografía Muller
Traballadora, que cumpriu xa
a súa quinta edición, e sesión
de contacontos con valores de
igualdade. Pero ademais fíxose
unha campaña de recoñecementos individuais a mulleres
do municipio, para facerlles
unha homenaxe a proposta dos
veciños e veciñas.
Colaboración co CIM

O Concello traballa en colaboración co Centro de Información á Muller (CIM) da
Mancomunidade de Ordes.
Este centro ofrece información
xurídica, atención psicolóxica, e asesoramento gratuíto e
confidencial. En virtude desta
colaboración fixéronse programas de prevención da violencia
e actividades formativas.
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seguridade cidadá

Investir en prevención
Todos os anos unha das principais actuacións desta área do
Goberno local é a ampliación
do alumeado público, así como
o repintado da sinalización
horizontal nas vías nas que é
necesario. Neste último mandato comezáronse a substituír
as lámpadas do alumeado do
casco urbano por lámpadas led
para aforrar enerxía.
Polo que respecta ao tráfico,
no casco urbano habilitouse
nova sinalización horizontal e
vertical, e a circulación foi reorganizada, incorporando vías
de sentido único. Tamén foron instalados varios espellos
para mellorar a visibilidade en
incorporacións a vías, tanto no
casco urbano como nas parroquias.

Novo local da Policía, emprazado no Centro Cívico

saúde, agora Centro Cívico de
Oroso.

poramos un e nesta que agora
remata, outro máis.

Novos locais no Centro Cívico

Os efectivos da Policía Local
Unha das actuacións máis des- foron incrementados. Cando
tacables foi a dotación de locais Manolo Mirás accedeu á Alcalpara a Policía Local e Protecdía había soamente un policía.
ción Civil no antigo centro de
Na anterior lexislatura incor-

Por outra parte, neste mandato
foron adquiridos un turismo
para a Policía, unha motobomba para o 112 e un todoterreo
para Protección Civil.

O inestimable valor da nosa Protección Civil
Os Socialistas de Oroso podemos estar orgullosos de ter creado no noso municipio o equipo
de voluntarios de Protección Civil. Ao longo
destes anos de xestión socialista, a Agrupación
de Protección Civil foi medrando e foise profesionalizando, porque se lle foi proporcionando
a formación necesaria para o correcto e eficaz
desenvolvemento do seu labor. Agora contamos
con 20 voluntarios.
Tan afeita está agora a cidadanía a ver os efectivos de Protección Civil nos eventos, que mesmo

ás veces son solicitados cando se vai facer unha
festa. É importante que teñamos en conta o
carácter voluntario da Agrupación de Protección
Civil. Por iso o Concello non pode dispoñer destes efectivos ao seu antollo, senón pedir a súa
colaboración cando é realmente necesario, e
con criterios de racionalidade. Os voluntarios e
voluntarias de Protección Civil prestan de forma
altruísta servizos moi agradecidos pola veciñanza, como a asistencia en funerais, eventos
deportivos, actos culturais, ou colaboración na
entrada e saída do novo CEIP de Oroso.
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promoción turística

Seis ríos e un Camiño

Reurbanización da rúa Camiño Real

O municipio de Oroso ten dous
atractivos fundamentais aos
que o Concello quere sacar
partido: o seu medio natural,
con 6 ríos que o sitúan como
enclave de referencia para o
deporte da pesca; e o tramo do
Camiño Inglés que pasa polo
noso territorio, así como o seu
entorno paisaxístico.
O Concello de Oroso ingresou
na Agrupación Turismo Área
de Santiago, que engloba a 16
concellos, coa finalidade de
facer un traballo conxunto de
promoción turística da zona.
Esta asociación desenvolve un
labor conxunto para promocionar o turismo en cada un dos
concellos. Faise publicidade,

fíxose un mapa turístico para
a zona e concursos de gastronomía, nos que participou cada
concello.

para o gozo de toda a cidadanía.
Xestión transversal

En virtude desta colaboración
o noso municipo é xa promocionado desde a páxina web do
Concello de Santiago e visibilizado como lugar de referencia
para a práctica da pesca. Evidentemente a Festa da Troita
é o noso evento principal, que
o goberno local liderado polos socialistas se encargou de
potenciar: pasou de ser unha
festa celebrada só o domingo,
cunha comida e música, a ter
tres días de duración e abranguer un amplo programa de
actividades de diversa índole,

O turismo é un aspecto que
Manolo Mirás aborda de forma transversal, posto que
nel inciden as políticas que
se determinan nas áreas de
urbanismo, ambiente, cultura
e deporte. Todas as actuacións
que se desenvolven nas devanditas áreas, baixo a premisa de
facer un bo lugar para vivir (un
municipio con amplas e coidadas zonas verdes, que potencia
a reciclaxe, que promociona
actividades culturais e deportivas) redundan no atractivo
turístico do noso concello.
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Polo que respecta ao Camiño Inglés, foi acondicionado
periodicamente, se ben cómpre destacar que o trazado foi
cambiado pola Xunta hai uns
meses. Manolo Mirás e algúns
dos concelleiros fixeron a pé o
tramo orosán para comprobar
o estado do novo trazado, que
debe ser sinalizado e limpado.
O Concello xa trasladou á Xunta a petición de sinalización.
O novo itinerario atravesa preto
de nove kilómetros do municipio nun percorrido que evita a
estrada, case sen asfalto e con
tramos de cultivos e zonas de
bosque. Dentro das actuacións
desenvolvidas polo Concello
para mellorar o estado do Camiño destaca o arranxo da rúa
Camiño Real, e de Ponte Ulloa
no entorno do Paseo Fluvial do
Carboeiro.

No programa: promoción da
hostalería e do comercio local
Apostaremos pola recuperación de todas as ferramentas e
utensilios que ata hai moi pouco se utilizaban para traballar no
campo, así como pola recuperación de fontes, lavadoiros, muíños, etc. Promoveremos a creación dun museo etnográfico.
Debemos facer promoción da pesca de río para lograr a súa
desestacionalización, e desta maneira favorecer o turismo e o
consumo nos establecementos do municipio. Fomentaremos
tamén a promoción paisaxística, o sendeirismo, así como o Camiño Inglés, que non é tan coñecido como o Camiño Francés.
Reclamaremos ao Xacobeo a construción do albergue público
prometido desde hai tempo. Recuperaremos antigos camiños
de ferro. Impulsaremos a Vía Verde Santiago-Ordes.
Seguiremos impulsando a Festa da Troita para que non perda a
categoría de Festa de Interese Turístico.
Impulsaremos xornadas gastronómicas típicas da zona, como
pode ser a exaltación do grelo. Apoiaremos a nosa hostalería
para que no concello haxa un hotel de dúas ou tres estrelas.
Desenvolveremos campañas de concienciación, para fomentar
o consumo da nosa cidadanía no comercio local.

Arranxo do Camiño Inglés ao seu paso polo Paseo Fluvial do Carboeiro
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medio natural e ambiente

O patrimonio natural,
fundamental para Oroso
A concienciación sobre a necesidade de promover e manter condutas ecolóxicas é unha gran
preocupación do goberno liderado por Manolo
Mirás. De feito, o Concello aposta por iniciativas
innovadoras para favorecer a reciclaxe e a conciencia ecolóxica entre a cidadanía. Por exemplo, unha iniciativa xa da anterior lexislatura foi
a recollida de envases lixeiros porta a porta na
periferia de Sigüeiro. Os veciños que participan
recibiron un composteiro para depositar os residuos orgánicos.
No presente mandato destacou a posta en marcha da Liña Verde, un proxecto moi cómodo para
a cidadanía, porque está na portada da web municipal e conta ademais cunha aplicación para
móbiles. Permite notificar as incidencias que se
observen no medio natural. (Compre destacar
que serve tamén para comunicar incidencias no
equipamento municipal).
No presente mandato, ademais, foron adquiridas suxeccións para os colectores e creadas

mini-illas, onde se sitúan colectores de envases
lixeiros e de materia orgánica. Así mesmo, foron
instalados mini-puntos de recollida no casco urbano para elementos como pilas, cedés e baterías de móbiles. Habilitouse un pequeno punto
limpo. Tamén foi instalada a rede de sumidoiros
na nacional N550 a ambos lados, así como na
Estación de Vilacide, Trasmonte e no Barreiro.
Servizo diario de recollida do lixo
Temos servizo de recollida todos os días do
ano. O Concello de Oroso creou a mascota Troi,
protagonista dun xogo sobre a reciclaxe que se
repartiu nos colexios. Os escolares son unha
vía fundamental de concienciación, porque llo
transmiten ao resto da familia.
A proba de que estas campañas de concienciación funcionan é que o Concello non se viu obrigado a repercutir nos cidadáns o “tasazo” de
Sogama. Isto é posible porque cando enchemos
o colector amarelo cos residuos axeitados o

Paseo Fluvial do Carboeiro
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Concello recibe un pago da empresa que xestiona a súa recollida. Sen
embargo, o que se bota no colector
verde vai para queimar, e o Concello paga por ese proceso. Así pois,
a recollida selectiva de residuos
redunda no beneficio do noso medio natural, e tamén na economía
particular de todos os cidadáns.
Polo que respecta aos xardíns, nas
dúas últimas lexislaturas foron
acondicionados 300.000 metros
cadrados de zonas verdes, entre
elas o Paseo Fluvial do Carboeiro.
Tamén se fixo o acondicionamento
e mantemento na beira do Tambre, á altura de Alexandre Bóveda.
Abordouse o mantemento do resto
das zonas verdes do casco urbano, con mención especial á área
recreativa e parque do Portiño, así
como a área recreativo-deportiva
de Porto Avieira.
300 km de cunetas que limpar

O goberno local creou e mantén
áreas recreativas en todas
as parroquias, encárgase do
mantemento dos campos de fútbol,
das contornas dos locais sociais
das igrexas e tamén das escolas
unitarias que hai nas parroquias.
Asemade, o Concello encárgase
tamén do mantemento das zonas
verdes dos CEIP e do IES.
Por outra banda, cómpre destacar
que o Concello asume o desbroce
de aproximadamente 300 quilómetros de cunetas. As cunetas de
solo rústico de protección forestal
desbrózanse unha vez ao ano. En
solo rústico de protección agrícola
e núcleo este traballo acométese
dúas ou tres veces ao ano. Para
facer este labor comprouse no último mandato un camión totalmente
equipado, dous cortacéspedes e un
tractor triturador.

Limpeza do río Tambre en Ponte da Garga (Trasmonte)

No programa: ampliación
e mellora da depuradora
Seguiremos fomentando as xornadas divulgativas para a
concienciación sobre o medio natural en colaboración cos
centros educativos. Proseguiremos tamén co desenvolvemento de campañas de fomento da reciclaxe.
Crearemos un Punto Verde para a clasificación exhaustiva
dos residuos e ampliaremos e melloraremos a depuradora
de Sigüeiro.
Ampliaremos o proxecto de recollida de residuos porta a
porta, e instalaremos colectores subterráneos na vila de
Sigüeiro.
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actuacións en todo o municipio

En permanente diálogo
cos veciños e veciñas
Os Socialistas de Oroso traballan
sempre coa mirada posta en todos
os puntos do municipio, por iso no
rural se inviste cada ano unha media
de máis de 400.000 euros. O Concello
leva un rexistro das peticións cidadás
para telas en conta cando se planifican as obras. Por exemplo, as farolas
non se poñen “a demanda”. Hai que
presentar un escrito no Concello, e
cada ano faise un proxecto global
para a ampliación e revisión dos
puntos de luz, o que permite aforrar
custes.

Centro Cívico de Pasarelos

Non obstante, Manolo Mirás ten moi
en conta as demandas que os veciños
e veciñas trasladan nos Encontros co
Alcalde, foros informais que permiten
coñecer de primeira man as cousas
que preocupan en cada unha das
parroquias. Se aínda non acudiches
a ningún, convidámoste a que veñas
e participes no próximo que se
convoque na túa zona.
Aquí recóllense algunhas imaxes das
actuacións realizadas nestes últimos
catro anos.

Construción de beirarrúas en Senra

Parque infantil da escola de Vilacide

Arranxo do tellado do palco en Calvente
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Arranxo do parque infantil do Carboeiro (Sigüeiro)

Novo lavadoiro do Piñeirón (Gándara)

Arranxo de pistas na Estación (Oroso)

Vista do acceso ao local social de Vilarromarís

Local social de Cardama

Senda de Trasmonte en obras

Consulta o noso programa íntegro e todas as
nosas propostas en:
www.socialistasdeoroso.com
www.facebook.com/psdegpsoe.oroso
@PSOEOroso

a candidatura que o fará posible
Os nosos candidatos son:
1- MANUEL MIRÁS FRANQUEIRA (Alcalde,
empresario e veciño de Sigüeiro)
2- VANESA BOO MARTÍNEZ (Veciña de
Ánxeles, técnico superior en Información e
Comercialización Turística)
3- ANTONIO LEIRA PIÑEIRO (Veciño de
Porto Avieira, Teniente de Alcalde e Deputado
Provincial)
4- BEATRIZ RODEIRO FERNÁNDEZ (Licenciada
en Ciencias Políticas e veciña de Oroso)
5- LUIS REY VILLAVERDE (Veciño de Sigüeiro
e actual Concelleiro de Deportes e Relacións
veciñais)
6- Mª DEL CARMEN LISTE RAÑA (Veciña da
parroquia de Trasmonte e Concelleira de Muller e
Sanidade)
7- EDUARDO VEIRAS REY (Veciño de Senra e
Concelleiro de Vías e Obras)
8- Mª ENCARNACIÓN JIMÉNEZ LÓPEZ (Veciña
da parroquia de Vilarromariz e responsable de
Protección Civil de Oroso)

9- FRANCISCO JAVIER TORRES TOBÍO (Veciño
de Deixebre e estudante de Económicas)
10- YOLANDA SUÁREZ RIVADAS (Veciña da
parroquia de Senra e Técnico Superior de Análise
e Control)
11- LISARDINO MIRANDA IGLESIAS (Veciño dos
Ánxeles, empresario agrónomo)
12- BÁRBARA VIDAL MARTÍNEZ (Veciña de
Porto Avieira e directiva do Club Deportivo ITF
Oroso)
13- RAMÓN SEOANE GÓMEZ (Veciño da
parroquia de Calvente e autónomo)
14- ANA CARRILLO CALVO (Veciña de Cardama e
estudante de ADE)
15- DAVID GARABAL REY (Veciño da parroquia
da Gándara, arquitecto técnico y técnico superior
en Prevención de Riscos Laborais)
16- BEATRIZ VEIRAS SOUTO (Veciña de
Cardama e diplomada en Relacións Laborais)
17- FRANCISCO DE LA FUENTE VILLAVERDE
(Veciño de Trasmonte, xubilado. É o militante máis
veterano dos Socialistas de Oroso)

