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“Manolo Mirás volverá a
presentarse á alcaldía”
Vanesa Boo Martínez, nova Secretaria Xeral dos Socialistas de Oroso

Con 23 anos
asumiu a
Secretaría de
Organización
e aos 26
converteuse en
primeira tenente
de alcalde.
A militancia
encoméndalle
agora, con
29, a máxima
responsabilidade
á fronte do
partido.
Sabe cal é media de idade dos
responsables das agrupacións
locais en Galicia?
Pois o certo é que non. Creo que
non se trata dunha cuestión de
idade, senón máis ben das ganas
ou interese que demostres por
algo que realmente che gusta. O
ser unha persoa nova moitas veces
mesmo resulta un contra, porque a
xente espera encontrar unha persoa
de máis idade en determinados
cargos, e é algo co que se ten que
lidiar a miúdo, xa que é como se
tiveras que esforzarte o dobre en
demostrar que eres válida para o

Vanesa Boo, no Paseo Fluvial do Carboeiro, en Sigüeiro

cargo que ocupas.

A moitos cidadáns pode
sorprender que Vanesa Boo
suceda a Manolo Mirás na
Secretaría Xeral. Ten a vista
posta o actual alcalde en
proxectos fóra do noso concello?
Podo dicir rotundamente que
non, simplemente se trata dunha
renovación da executiva local que
vén dada polo funcionamento
orgánico do partido.
Polo tanto, Manolo Mirás
será o candidato ás eleccións
municipais.

O que sei con total firmeza é que
el se volverá a presentar como
cabeza de lista á alcaldía, porque
xa manifestou a súa intención de
facelo, e será votado no seo da nosa
agrupación. Non me cabe dúbida
ningunha de que contará co apoio
de todos nós.
Cales son os seus obxectivos á
fronte da Secretaría Xeral?

Principalmente seguir a boa senda
que xa estabamos a percorrer con
Manolo como Secretario Xeral. A
nosa agrupación é como unha gran
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“É importante
que a xente
nova se
implique na
participación
política”
familia, realmente hai moi boa
sintonía entre todos os que a
conformamos. Eu entrei a formar
parte dela con 22 anos e dende o
primeiro momento sentín o cariño
de todos e todas, e a día de hoxe
segue a ser así. Outro obxectivo
primordial é seguir aumentando o
número de afiliados e incrementar
a presenza da nosa agrupación nos
diferentes ámbitos do partido. E,
por suposto, acadar un bo resultado
nas municipais.

das persoas que ocupan cargos
institucionais. Como se ve con
esta corresponsabilidade?

Estou segura de que será unha
unha excelente Secretaria de
Organización. Poñer en marcha
proxectos con Beatriz é doado,
porque despois de pasar estes
últimos anos traballando xuntas
coñecémonos ben e sei das súas
ganas por involucrarse nesta
andaina.

Que cambios ou medidas
destacaría da súa xestión no
presente mandato?

Manolo Mirás adoita facer
fincapé na necesidade de
alimentar a canteira do partido,
para garantir a renovación. Nesta
época de descrédito xeral da
política, que mensaxe trasladaría
ás persoas novas de Oroso que
se sintan afíns cos valores do
socialismo e que poidan estar
interesadas en participar?

Unha das áreas que máis me gustan
de entre as que teño delegadas
é a área de Atención ás perosas
maiores. De sempre foi unha
prioridade para este Goberno
procurar o benestar dos nosos
maiores. O noso obxectivo é que
sigan a sentirse activos e para iso
ofrecémoslles unha ampla oferta

É importante que se involucren.
Non é fácil dar o paso, pero unha
vez que vexan dende dentro como
se traballa, como nos preocupamos
por buscar unha solución os
problemas da cidadanía e ir vendo
a evolución do pobo, de seguro que
alimentamos aínda máis as suas
ganas de participar.

Conta na Secretaría de
Organización con outra nova
compañeira do equipo de
goberno local, Beatriz Rodeiro.

Hai xente que opina que as
responsabilidades dentro do
partido restan tempo ao labor

Afróntoa con moitas ganas e
estou convencida de que non
restará tempo ao meu labor como
concelleira. É máis, penso que se
complementan perfectamente.
Así pois, aspira a seguir como
concelleira das mesmas áreas?

Aspiro a seguir como concelleira.
As áreas que teña a ben
encomendarme o Alcalde serán
ben recibidas e implicareime nelas
como o estou a facer coas que agora
mesmo levo.

de actividades, a través das cales
pretendemos potenciar a súa
autonomía persoal, así como a
participación en xornadas de lecer.

Nestes últimos anos puxeronse
en marcha diversas actividades,
como por exemplo o baile todos os
sábados de mes ou as saídas anuais
a coñecer as distintas cidades de
España, que están a ter moito éxito.
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RH+: responsables,
honestos e positivos

A comezos de mes renovouse a executiva da nosa formación local, integrada
por un equipo de homes e mulleres que conxuga renovación e experiencia
Na asemblea xeral celebrada o
día 3 de febreiro foi aprobada por
unanimidade a nova executiva dos
Socialistas de Oroso, acto celebrado
no Centro Cultural que contou coa
participación do Secretario Xeral do
PSdeG, Gonzalo Caballero.

Manolo Mirás destacou na súa
intevención a experiencia de Vanesa
Boo, quen “chega á Secretaría Xeral
con experiencia no partido e na
xestión municipal”.
Mirás, nomeado recentemente
responsable de Política Municipal
da provincia, aproveitou a súa
intervención para poñer o punto
de mira non só nas eleccións
municipais, senón tamén nas
autonómicas, e situando a Gonzalo
Caballero coma o candidato
idóneo para dar o pulo que Galicia
necesita. Fixo un chamamento ao

auditorio congregado na asemblea
sobre a necesidade de votar ao
Partido Socialista nos comicios
autonómicos e xerais da mesma
maneira que nas citas electorais
municipais, dado que “o PSOE
sempre foi unha xoia para Oroso”.
Exemplo para toda Galicia

Pola súa banda, Gonzalo Caballero
puxo a Oroso como “exemplo do
que debería ser o partido en toda
Galicia”, baixo o lema da asemblea:
Renovación e experiencia. Agradeceu
ter a oportunidade de asistir a “un
exemplo de asemblea aberta a toda
a cidadanía, e con compañeiros
cunha traxectoria histórica”. “Esta
experiencia temos que trasladala á
xeración que ten o reto de darlle un
goberno novo a Galicia”, destacou.

Na imaxe, composición da
nova executiva. De esquerda
a dereita, Eduardo Veiras
Rey, Secretario de Finanzas;
Miguel Calvo Rial, Secretario
de Comunicación e Cultura;
Jonathan Rey Bouzón,
Secretario de Xuventude e
Deporte; Manuel Mirás Franqueira, Presidente; Vanesa
Boo Martínez, Secretaria
Xeral; Luis Rey Villaverde,
Secretario de Política Municipal e Acción Electoral;
María Encarnación Jiménez
López, Secretaria de Medio
Ambiente e Infraestruturas;
Beatriz Rodeiro Fernández,
Secretaria de Organización,
e María del Carmen Varela
Gendra, Secretaria de Igualdade.
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As “dovaladas” de 2017

¿Non estiveches ao tanto do labor do principal partido da oposición durante o
pasado ano? Acusacións falsas, iniciativas sen rigor, mentiras nos medios...
E cero propostas serias. Aquí, o resumo da “xestión” de Alexánder Doval.
Xaneiro. Desidia do PP local ante a imposición de
tesoureiros nos concellos

Setembro. Carpetazo a unha denuncia de Siverio e
do PP contra Manolo Mirás.

A iniciativa do PSdeG, o Pleno do Concello aproba
unha moción en defensa da modificación da Lei
Reguladora das Bases de Réxime Local, coa finalidade
de que non sexa requirida a habilitación nacional para
a realización das funcións de tesourería en concellos
de ata 20.000 habitantes. O PP e (xunto con Anova)
abstense, contradicindo mesmo á posición do PPdeG.

A Audiencia Provincial da Coruña desestima o recurso
de apelación interposto contra unha sentencia previa
que eximía a Manolo Mirás do delito de prevaricación
polo que fora denunciado por Siverio Mirás, portavoz
de Son de Oroso-ANOVA, e por Manuel García Lameiro,
persoa moi achegada ao PP local. A sentencia sinala a
intencionalidade política da denuncia: “En definitiva
o que tamén se pon de manifesto son diversas
discrepancias ou cuestións por motivos políticos en
canto ao funcionamento do Concello pero iso non
permite inferir a infracción penal”, expón literalmente.

Febreiro. A Valedora do Pobo aquiva o expediente
dunha queixa formulada por Alexánder Doval.

Doval acusara ao Concello de Oroso de non facilitarlle
o acceso a información de facturas e gastos. A Valedora
do Pobo considera correcta a actuación do Concello
ao impedir que o funcionariado teña que dedicarse
a facerlle copias ou informes ao señor Doval dunha
documentación que xa recibira previamente.
Xullo. Defensa incomprensible da xestión do
enlace da autopista.

Alexánder Doval intentou desmentir ao goberno
local cando denunciou en reiteradas ocasións que as
obras do enlace da AP-9 estaban paradas. No canto
de poñerse do lado da cidadanía, preferiu pregarse
ao PP de Madrid, que fixo unha xestión lamentable
da construción dun simple enlace, aberto cun ano de
retraso sobre o programado. Foi esta mesma actitude
de mirar para outro lado a que mantivo a estas alturas
do ano, cun enlace que levaba finalizado dous meses
e que finalmente foi aberto torpemente cando o
Concello convocou unha concentración cidadá.
Agosto. Mentiras nas redes sociais en lugar de
iniciativas útiles

O líder do PP de Oroso acusa nas redes sociais ao
goberno de Manolo Mirás do “afán recadatorio” dos
vaos municipais. Falsa acusación, dado que os vaos só
supoñen 2.000 euros de ingresos anuais. Asemade,
critica o Concello pola presenza de postes telefónicos e
eléctricos nunca senda peonil (por certo abandonada
durante anos polo PP) cando xa se fixeran xestións
para que a empresa responsable retirara os tendidos.

Decembro. Os concelleiros do PP abandonan o
pleno e despois denuncian nos medios que o
alcalde non lles deixa falar.

Ante a falta de argumentos na contenda dialéctica
nunca discusión no Pleno derivada das mentiras do PP
local nos medios, Doval e os seus compañeiros optan
por marchar, para despois denunciar nos medios de
comunicación e en redes sociais que o alcalde non lles
deixa falar. “Quen quere falar non abandona o foro
de debate dunha institución; mellor dito: quen quere
falar con rigor e con argumentos serios. O que pasa
é que para o PP é máis sinxelo escribir mentiras nas
redes sociais e nas notas de prensa”, aclara Mirás.
Decembro. Doval pide máis servizos pero propón
baixar impostos.

Xa o resumiu ben o alcalde: No es lo mismo predicar
que dar trigo. Manolo Mirás reprendeu publicamente a
Doval por propoñer baixar os impostos cando Oroso é
un dos municipios con menos presión fiscal de Galicia.
Nadal. A última: Doval di que a cabalgata de Reis
prexudica o comercio

A Cabalgata deste ano incorporou unha nova
carroza, máis grande. Cumprindo a normativa de
seguridade, coa antelación suficiente restrinxiuse o
estacionamento nas rúas do percorrido. Doval dixo
que prexudicaba o comercio, a pesar de que durante
eses días habilitouse a Alameda de Góis para aparcar.

Contacta con nós se tes algunha consulta

Os Socialistas de Oroso estamos á 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 á nosa sede: Camiño Real,11-1ºD.

