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do BNG en
Oroso

#Sumando por Oroso

Nos dámoslle de comer á vaca
e outros intentan muxila

O BNG entende a actividade política como un instrumento de
transformación da nosa sociedade. Nesta liña levamos anos traballando
dende o BNG de Oroso para conseguir dispormos no noso Concello de
máis e mellores servizos para toda a veciñanza.
Coa motivación de seguirmos a mellorar no labor que realizamos, no BNG
de Oroso estamos a levar a cabo un proceso de renovación, co que abrir un
tempo novo. O BNG de Oroso comeza así unha nova senda que parte do
traballo xa feito desde unha oposición construtiva, a única oposición real
que ten o goberno do Concello de Oroso, pero cos novos bríos que lle imos
tentar dar tanto coa presenza do novo Concelleiro, Diego Boquete, como
desde o novo Consello Local, formado por Isabel Fernández
Gallego, Olalla Marcote e Diego Conde.
Partindo da enerxía e vitalidade de querermos facer cousas novas,
estamos a traballar para recoller as diferentes necesidades e servizos que
precisa Oroso e así podermos darlle resposta.

Da man de colectivos sociais e veciñais, no BNG de Oroso queremos
seguir avanzando na transformación do noso Concello, de maneira que
poidamos establecer un proxecto común que sexa referente como no
resto de Concellos onde goberna o BNG.
Dende a Asemblea local do BNG estamos a traballar decididamente para
conseguir un Oroso mellor. Contamos contigo.
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#Traballando pola veciñanza
O BNG de Oroso lidera iniciativas a prol da
mellora do noso Concello, presentando nos
últimos plenos diferentes cuestións que
preocupan a nosa veciñanza, achegando
propostas para a súa inmediata solución.
Dunha maneira responsábel propoñemos
alternativas realistas, co único interese de
seguir conseguindo servizos de calidade no
noso Concello.
O BNG DE OROSO LEVA A PLENO A DEMANDA DUNHA SENDA PEONIL EN
BOUZALONGA (DEIXEBRE)
O BNG de Oroso presentou, a través do seu
concelleiro Diego Boquete, diferentes preguntas
acerca da execución da senda peonil entre Baxoia ata
Bouzalonga, a cal a pesar de ser publicitada e
prometida en diversas ocasións polo Alcalde desde o
2015, esta segue sen ser unha realidade a día de hoxe.
Neste traxecto hai zonas sen case beiravías o que
dificulta o transito de peóns entre estes dous puntos.
Do mesmo xeito, existen diferentes puntos con
escasa visibilidade e cunha iluminación deficiente,
co risco que isto supón para a seguridade vial. Neste
senso, a execución desta obra melloraría
substancialmente a seguridade viaria dunha zona
moi transitada, non só polos veciños e veciñas do
lugar, senón tamén polos peregrinos que fan o
Camiño Inglés.

O BNG de Oroso conseguiu que a xusta a demanda da
veciñanza de Bouzalonga, se teña en conta para
engadila nos próximos orzamentos do Concello, para
que a súa execución sexa unha realidade.

SOLICITAMOS A REVISIÓN DO ESTADO E MELLORA DE DIFERENTES VIAIS DO
CONCELLO
O deficiente asfaltado e una incorrecta execución dos
traballos de asfaltado realizado nos viais de Porto
Avieira fai que siga a haber fochancas nos viais da
urbanización, así como zonas onde se acumulan
balsas de auga. Neste senso, solicitouse a súa
revisión de maneira que se corrixan todas as
deficiencias existentes.
Da mesma maneira, conseguiuse a instalación de
bandas sobreelevadas e balizas no vial de servizo da
Avda. Compostela, de xeito que evitase que os
vehículos cruzasen esa zona a gran velocidade para
evitar os semáforos.
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#GRATUIDADE DA AP-9, XA!
O BNG de Oroso presentou unha moción em que
manifesta o seu rexeitamento á subida das peaxes da
AP9, así como a gratuidade do tramo da autoestrada
entre Sigüeiro e Santiago.
A subida das peaxes, que xa acada un prezo de 1,65€ para
turismos e de ata 3,60€ para vehículos pesados neste
tramo, está a repercutir na desviación do fluxo
de
transporte de mercadorías e vehículos pesados,
incrementando o tránsito deste tipo de vehículos pola
estrada N-550. Máis aló dos anuncios e promesas
electoralistas, que se están a facer nos últimos días
dende o Concello, sobre futuras rotondas e
circunvalacións na N-550, a proposta do BNG de Oroso
procura dunha maneira realista e sen sobrecustes, paliar
en gran medida o efecto que o intenso tráfico ten na
localidade de Sigüeiro.
O BNG de Oroso considera fundamental librar de peaxe este tramo de autoestrada ata Santiago. En
palabras do concelleiro Diego Boquete, a gratuidade deste tramo suporía un elemento de dinamización
económica, social e demográfica para o Concello, e considera que a subida das peaxes esta tendo un
impacto negativo e directo, non soamente no desenvolvemento do polígono industrial de Oroso, senón
no conxunto da veciñanza do Concello. A proposta foi aprobada por todos os grupos municipais.
Promovemos unha moción contra a Mina de Touro.
Debido á importante incidencia que ten dende o punto de vista medioambiental para toda a comarca, o
elevado risco sobre a saúde da poboación derivado do emprego de metais pesados, así como o impacto
económico negativo que tería sobre as actividades agropecuarias xa asentadas na zona, instamos o
Concello a que trasladase á Xunta de Galicia o rexeitamento da corporación a este proxecto. Foi
aprobada cos votos a favor do BNG de Oroso, o PSOE e en contra do PP de Oroso.
Propuxemos unha moción para declarar persoas non gratas no Concello os membros da Manada.
O BNG de Oroso presentou unha moción para declarar persoas non gratas no Concello os membros da
Manada, condenados por ter sometido a unha moza de 18 anos a reiterados actos sexuais, por parte de
todos eles, en contra da súa vontade e facendo uso da súa condición de superioridade: numérica, física
e de idade, durante os San Fermíns de 2016. Dita proposta non puido ser debatida ao non ser aceptada a
súa tramitación polos votos en contra do PSOE, a pesar do voto favorábel do resto dos partidos que
conforman a corporación municipal. No seu lugar, aprobouse unha declaración institucional onde
unicamente se manifesta a repulsa aos feitos cometidos polos compoñentes de 'La Manada'. Neste
senso, dende o BNG de Oroso seguimos manifestando a nosa máis enérxica repulsa e condena de
calquera forma de violencia cara á muller, e lamentamos esta actitude do grupo municipal socialista, a
cal non entendemos
Presentamos unha moción para a devolución do Pazo de Meirás.
O BNG de Oroso levou a pleno unha moción na que instaba o Goberno español a iniciar de xeito
inmediato accións legais contra a propiedade do Pazo de Meirás, de acordo co informe históricoxurídico elaborado a instancia da Deputación Provincial da Coruña, así como amosar o apoio ás persoas
que o pasado 30 de agosto de 2017 participaron nunha acción pacífica e simbólica de ocupación do Pazo
de Meirás, co obxectivo de reclamar a intervención dos poderes públicos para recuperar un patrimonio
que debe ser do pobo galego. Dita moción tamén foi aprobada por unanimidade, incluíndo os votos do
Partido Popular de Oroso.
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O BNG de Oroso renova o seu Consello Local
A Asemblea Local do BNG de Oroso aprobou
por unanimidade, a renovación do seu
Consello local, elixindo a Diego Conde como
responsábel da organización nacionalista no
Concello de Oroso. O novo Consello Local
completase coa integración de Diego Boquete,
novo concelleiro do grupo municipal do BNG,
Isabel Fernández e Olalla Marcote. A
militancia opta deste xeito por un equipo
caracterizado polo seu compromiso a prol da
actividade veciñal, xa que os seus integrantes
contan coa experiencia de ter asumido
diferentes responsabilidades en distintas
asociacións culturais, educativas e deportivas
do noso Concello.
Na Asemblea Local aprobouse tamén o plan de traballo para os vindeiros meses con propostas de
actividades políticas centradas no contacto co asociacionismo veciñal e diferentes entidades e
axentes sociais, económicos e educativos do noso Concello, na defensa do medio ambiente, así
como iniciativas dirixidas a promover a mellora dos servizos no medio rural do Concello.

Isabel Fernández
Temos que apostar de maneira
decidida por unha educación
pública e de calidade para os
nosos fillos. Urxe crear o
Consello Escolar Municipal
para coordinar o labor dos
distintos centros educativos do
noso Concello, e potenciar o
seu crecemento.

É necesario promover e
fortalecer medidas sociais que
favorezan a conciliación e a
corresponsabilidade da vida
persoal, laboral e familiar

Diego Conde
O noso rural ten que ser fonte
de riqueza e desenvolvemento
sustentábel. As parroquias do
noso Concello teñen que
dispor de todos os servizos
básicos necesarios que lles
permitan fixar poboación e
poder desfrutar da mesma
atención e igualdade de
oportunidades.
É preciso incentivar medidas
dirixidas á creación de novos
postos de traballo, de maneira
que a nosa veciñanza poida
acceder a un emprego estábel
e de calidade.

Olalla Marcote
A mocidade de Oroso non
conta
con
suficientes
recursos para poder levar a
cabo iniciativas dinamizadoras.
É preciso elaborar un plan
de formación e emprego
xuvenil
especifico
e
adaptado á realidade do
noso Concello.
Cómpre crear unha rede
colaborativa que permita
apoiar proxectos emprendedores da nosa mocidade
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Diego Boquete.
Concelleiro do BNG de Oroso
Os nosos logros son froito de trasladar peticións
veciñais, xa sexan de ANPAS, diferentes
asociacións, clubs deportivos ou mesmo de
veciñas e veciñas que nos mandan un correo
electrónico, nos falan polas redes sociais ou nos
paran pola rúa. Para nós, isto é o máis
reconfortante. Gústanos que a veciñanza fale
connosco e nos axuden a estar orgullosos do
noso Concello.
Se estamos fachendosas do noso pasado recente
temos claro cal ten que ser o noso futuro, que
non é máis que lograr ser a voz da veciñanza nos
plenos a través dunha oposición construtiva.
O noso maior logro será conseguirmos que
vexades o BNG de Oroso e o seu Concelleiro
como a vosa voz!
Contamos convosco para lograr un Oroso mellor,
un Oroso de todas e todos!!

O que estamos conseguindo

Que queremos conseguir

• Que haxa unha cuberta que una o CEIP

• Que se melloren os servizos educativos

de Sigüeiro co Pavillón Juanito Amigo e

do noso Concello mediante a asignación

así evitar que as nosas crianzas se

de dúas liñas a cada un dos CEIP e crear

mollen para iren á clase de Educación

o Consello Escolar Municipal.

Física

• Que se melloren os servizos sanitarios e

• Que se vaia pechar a pista polideportiva

de cobertura social do noso Concello,

do CEIP do Camiño Inglés, para un

solucionando as carencias de persoal

mellor aproveitamento da mesma

sanitario do Centro de saúde e cunha

• Que se melloren e adecúen as rúas do
noso Concello, como a Rúa Ulloa, zona
de Porto Avieira ou o vial de servizo
paralelo

á

Avenida

Compostela,

mellorando a súa seguridade viaria.

maior atención aos nosos maiores e
persoas en risco de exclusión social.
• Que se mellore a mobilidade no noso
Concello mediante a gratuidade da AP-9.
• Que se melloren os servizos en todas as
parroquias do Concello, mediante a
realización

de

sendas

peonís,

abastecemento de auga, saneamento,
implantación de banda larga,…
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O BNG de Oroso defendendo as pensións públicas
Dende o BNG de Oroso consideramos de grande
importancia denunciar a actual deriva que se está a
producir no sistema de pensións. Así, celebramos un
acto informativo sobre o futuro das nosas pensións.
A charla contou coa presenza de Isabel Fernández,
do BNG de Oroso, Anxo Louzao, ex secretario
nacional da CIG ensino, e Montse Prado, deputada do
BNG no Parlamento de Galicia.
Durante a presentación do
acto, Isabel Fernández puxo
de manifesto como case o
60% das pensións galegas
están por debaixo do salario
mínimo, sendo preocupante
a situación das mulleres xa
que 1 de cada 4 mulleres
maiores de 65 anos está por
baixo do limiar da pobreza.
Ademais, amosou a súa
preocupación polas moitas
familias do noso Concello,
que teñen nas pensións a
súa única fonte de ingresos.
Anxo Louzao indicou como
as reformas aplicadas en
2011 (polo Goberno do PSOE,
co apoio de CCOO e UGT) e
en 2013 (polo Goberno do PP)
introduciron recortes moi
regresivos
dirixidos
a
dificultar o
acceso ás
pensións públicas e a
rebaixar as súas contías.

Estas medidas provocaron
unha importante perda de
poder
adquisitivo
nas
pensións e están a ocasionar que as galegas e galegos
que
acceden
agora
á
xubilación o fagan percibindo contías máis reducidas.
Da mesma maneira, Montse
Prado sinalou que case o 60%
das pensións galegas están
por debaixo do salario
mínimo,
sendo
moi
preocupante a situación das
mulleres, xa que 1 de cada 4
maiores de 65 anos está por
baixo do limiar da pobreza.
Ademais, moitas familias
teñen nas pensións a súa
única fonte de ingresos.
Explicou como as propostas
que o BNG propón queren
corrixir esta situación.

O BNG de Oroso celebra o Día das Letras Galegas
O 16 de maio celebramos un acto en homenaxe a María Victoria
Moreno, a autora homenaxeada no Día das Letras Galegas do
2018.
Para iso, contamos co grupo Xandobela, cos que ideamos unha
proposta para os máis pequechos do noso Concello, con xogos e
obradoiro de confección de elementos mariños con papel,
seguindo a arte xaponesa de pregado ou origami, aderezada
coas narracións e relatos que María Victoria Moreno nos deixou
no libro Mar adiante e con xogos en que a participación da
rapazada foi fundamental
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Xornada de traballo do BNG de Oroso
en Allariz
O pasado día 7 de xullo, sábado, a Asemblea do BNG de
Oroso visitou o Concello de Allariz, gobernado polo BNG
dende hai case 30 anos. Recibidos pola súa alcaldesa,
Cristina Cid explicounos as principais transformacións
que durante este tempo teñen convertido a Allariz nun
Concello cun proxecto sólido e con moito futuro, con
modelos de economía sustentábel, creación de emprego
e recuperación do patrimonio artístico e natural que
conseguen que sexan referentes, non só a nivel galego
senón tamén a nivel internacional. Indicounos que un
dos principais motores desta mellora e transformación
do Concello non é soamente mérito do traballo e esforzo
do grupo de goberno, senón que a forza para levalo a
cabo parte de facer participe a toda veciñanza da ilusión
dun proxecto común.
O prototipo do que nós
queremos para Oroso.

Reunións cos axentes sociais e educativos do
Concello
O BNG de Oroso iniciou unha rolda de conversas con
diferentes entidades e axentes sociais, económicos e
educativos do noso Concello para recollermos as
diferentes necesidades e servizos que precisa Oroso e
así podermos darlle resposta.
Neste senso, os membros do Consello Local do BNG de
Oroso Isabel Fernández e Diego Boquete, reuníronse
coa directiva da ASOCIACIÓN SIGÜEIRO VENDE co fin
de poñer en común as diferentes iniciativas, propostas e
proxectos que afectan ao comercio do noso Concello.

Dende o BNG de Oroso apoiamos ao comercio local, co
fin de xerar un espazo económico e polo dinamizador
que permita manter os postos de traballo existentes e a
creación de novos empregos. A reunión serviu para
reiterar a colaboración e apoio do BNG de Oroso en
todos os proxectos que se leven a cabo dende esta
Asociación de comerciantes.
Da mesma maneira, realizáronse xuntanzas coas
Asociacións de Nais e Pais A Nosa Escola do CEIP
Oroso e A Tosca do IES Oroso onde se trataron as
diferentes deficiencias existentes nos centros
educativos do Concello. Dende o BNG de Oroso
comprometémonos a dar traslado das mesmas para a
súa resolución.
Dende o BNG de Oroso valoramos moi positivamente
este tipo de reunións coa veciñanza, de maneira que
poidamos saber de primeira man as principais
demandas e carencias existentes no noso Concello, e
así poder facer propostas encamiñadas a afrontar as
posíbeis melloras.
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Bloque Nacionalista Galego
oroso.bng.gal
twitter.com/BNGdeOroso
facebook.com/BNGdeOroso
oroso@bng.gal

ACTO PÚBLICO INFORMATIVO

POR UN ENSINO PÚBLICO
DIGNO EN OROSO
Xoves, 25 de outubro de 2018, 19:30 horas
Centro Cultural Fernando Casas Nóvoa.
Sigüeiro. Oroso

INTERVIRÁN:

Isabel Fernández Gallego: BNG de Oroso
Diego Boquete:. Concelleiro do BNG de Oroso e

Secretario Acción Sindical e Comunicación da CIG Ensino

Olalla Rodil: Deputada do BNG no Parlamento de Galicia
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