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'Nos momentos difíciles as persoas e a
saúde están no centro de atención do
BNG'

Desde o primeiro día en que o BNG
asumiu
responsabilidades
de
goberno no Concello de Oroso,
puxémonos á fronte da Concellaría
de Mulleres, Ensino e Benestar
Social co obxectivo de sermos un
referente do labor que o BNG está a
facer nos concellos nos que
goberna.
Estamos a pór a andar un proxecto
colectivo que conta co apoio das

veciñas e veciños de Oroso.
Queremos dar solución ás eivas que
o noso concello presenta tanto no
ámbito social como educativo e
sempre dun xeito transversal
primando a diversidade, a inclusión
e a igualdade. Isto vai moito máis
alá do traballo e esforzo individual,
e por iso é importante a
implicación da veciñanza.

Envío postal sen enderezo

Isabel Fernández, portavoz do BNG e Concelleira de
Mulleres, Ensino e Benestar Social
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O BNG antepón a saúde e o benestar das
veciñas e veciños de Oroso fronte a calquera
outro criterio
Nestes primeiros meses de goberno no
concello de Oroso, estivemos traballando
para dar solución ás necesidades
inmediatas da nosa veciñanza, cubrindo
en moitas ocasións cuestións derivadas
do desleixo da Xunta de Galiza.
Adoptamos medidas para suplir as
carencias de acceso ao ensino dixital do
estudantado sen recursos. Repartíronse
equipos para permitir a conexión a
Internet, compostos por un router WiFi4G
e a correspondente liña de datos 4G. Coa
colaboración inestimábel de Protección
Civil estabeleceuse un servizo para levar
material escolar ás rapazas e rapaces que
non tiñan equipamentos ou non podían
acceder ao ensino dixital, sempre en
contacto coa dirección dos centros
escolares.
Do mesmo xeito, puxéronse en marcha
axudas para a adquisición de produtos de
primeira necesidade no comercio local e
repartíronse alimentos entre as familias
máis vulnerábeis.

Estabeleceuse tamén un programa de
conciliación para as familias que no seu
momento tiveron que reincorporarse ao
posto de traballo.
Neste escenario de emerxencia sanitaria,
económica e social, estivemos a traballar
activamente en diferentes propostas nas
cales se antepuxo a saúde e o benestar da
nosa veciñanza a calquera outro criterio.
Tamén cómpre agradecer a todas as
persoas
que
desinteresadamente
axudaron e botaron unha man, en
especial
Protección
Civil
e
as
traballadoras e traballadores do Concello,
polo seu compromiso e dedicación
nestes momentos de crise.
Aínda resta moito por facer nesta
situación en que máis que nunca temos a
obriga de seguir traballando para que
Galiza recupere a normalidade o antes
posíbel. Tede a seguridade de que o BNG
de Oroso vai pór todo o esforzo para
liderar e levar a cabo actuacións ao
servizo de toda a nosa veciñanza.
Saúdos e saúde!

O BNG, segunda forza no Concello de Oroso
O BNG de Oroso acadou un resultado
histórico nas eleccións ao Parlamento
Galego deste pasado mes de xullo, sendo a
segunda forza máis votada do concello,
triplicando o número de votos a respecto
dos resultados das anteriores votacións
galegas e das municipais de hai un ano.
O BNG de Oroso agradece o apoio recibido
por parte da veciñanza, que reforza o
traballo realizado polo Bloque, con
humildade e responsabilidade.

O BNG demanda no Parlamento de Galiza solucións
ao transporte da área metropolitana de Santiago
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O pasado 30 de outubro, a nosa concelleira
Isabel Fernández, e o deputado no Parlamento
galego, Paulo Ríos, demandaron no Parlamento
de Galiza medidas para mellorar a actual
situación do transporte metropolitano na
comarca de Santiago e que afecta ao noso
concello.
A veciñanza de Oroso quere unha
vertebración social do noso concello,
debéndose ampliar liñas e frecuencias,
incluíndo o transporte baixo demanda, en
especial as liñas que teñen como destino
servizos básicos como os sanitarios.

O BNG presenta emendas aos orzamentos do Estado solicitando
melloras paa os usuarios do tramo Santiago-Sigüeiro-Santiago da
AP9
O BNG acaba de presentar, a través do noso
deputado en Madrid, Néstor Rego, diferentes
emendas aos
orzamentos
do
estado,
reclamando que aumente a partida da
bonificación xeral da peaxe para asegurar que
sexa de balde no caso de viaxeiros recorrentes
do tramo Santiago-Sigüeiro-Santiago da AP9.
A veciñanza de Oroso considera fundamental garantir beneficios, neste tramo da autoestrada
até Santiago, o que suporía un elemento de dinamización económica, social e demográfica
para o concello, xa que as peaxes están tendo un impacto negativo e directo, non soamente
no desenvolvemento do polígono industrial de Oroso, senón no conxunto da veciñanza do
concello.

O BNG fai un chamamento a apoiar o comercio local
Agora máis que nunca é fundamental apoiar ao comercio e
a hostalaría do noso concello. Como levamos facendo
desde sempre. O BNG de Oroso quere facer un chamamento
para implicar a toda a sociedade con esta iniciativa de
apoio ao noso tecido produtivo, comercial e hostaleiro
local e contribuír á saída desta crise.
Esta contribución é imprescindíbel polo seu papel
catalizador económico e social do concello, sendo
prioritario estabelecer axudas que permitan manter e
asegurar a viabilidade dos negocios e os seus postos de
traballo.
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Que estamos a facer polas Mulleres?
25N. Loita contra a violencia de xénero.
Publicación do libro

En Oroso sementamos igualdade.

Campaña “ORGULLOSA DE SER MULLER”.
Concurso de fotografía “Muller Traballadora.”

8M. Homenaxe a Consuelo Meijide.
Presentación do libro Irmandiñas, de
Aurora Marco.

Visualización da diversidade de xénero e
compromiso co movemento LGTBIQ+.
Campaña “Liberdade de ser e sentir”.

Campaña a prol da igualdade na escola
coa representación da obra “Roedores”
para alumnado de Educación infantil dos
CEIPPS e o CRA.
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Que estamos a facer polo Benestar Social?
Durante todo o confinamento traballamos
con colectivos desfavorecidos achegando
alimentos de doazóns de particulares,
asociacións veciñais, centros escolares e
de comerciantes de Oroso.

Puxemos en marcha a tarxeta moedeiro,
en colaboración con Vegalsa para
familias vulnerábeis.
Axudamos as familias na solicitude do
ingreso mínimo vital (IMV), pondo á súa
disposición equipamento informático e
información para quen o precise.
Organizamos o programa de conciliación
xunto coas concellerías de Cultura e
Deportes.
Incrementamos a teleasistencia.

O Servizo de Axuda Familiar (SAF) estivo
activo durante todo o estado de alarma.

Incorporamos cláusulas sociais na contratación pública.
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Que estamos a facer en Ensino?
Constituímos o Consello Escolar Municipal para
dar voz ás ANPAs de Oroso e coordinar os
distintos centros educativos do noso concello.

Reclamamos a apertura da segunda liña no
CEIPP Camiño Inglés.

Fixemos melloras
CEIPP Sigüeiro.

na cuberta do patio do

Instalamos un desfribilidor no CEIPP Camiño
Inglés.

Realizamos unha serie de melloras (pintura,
fontes, instalacións eléctricas,…) nas escolas
de Trasmonte, Vilarromariz, Senra e Vilacide.

Promovemos a campaña “Nós en Oroso! Onde
mellor?” de matriculación nos centros
educativos do concello.
Puxemos en marcha bolsas de estudo para o
alumnado dos centros públicos do concello.

Colaboramos cos centros de ensino no
achegamento ao alumnado de apuntamentos e
material escolar para seguir a realizar a súa
formación.
Repartimos equipamento informático para
facilitar a conexión dixital na teledocencia.
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Que estamos a facer en Normalización
lingüística?
Celebración do Día de Rosalía:
• Reparto de fotos e poemas de Rosalía polo
concello.
• Roteiro de Rosalía en Compostela para
alumnado de 5º de EP.
Presentación de libros:
• Castelao. Construtor da nación, de
Miguel Anxo Seixas.
• A vida incerta, de Montse Fajardo.

Colaboración
no
II
Concurso
de
Microrrelatos do IES de Oroso, sendo parte
do xurado e publicando o libro

Microrrelatos.

A forza dun equipo que traballa para ser a voz de toda a veciñanza de Oroso

ANA PONTÓN:
"Hai que poñer as persoas
no centro e rescatar a
sociedade das
consecuencias da COVID”
Como valora o BNG escenario que se
está a producir pola segunda vaga da
covid?
Observamos con moita preocupación as
consecuencias na vida, na saúde e na
economía que está a ter. É obvio que as
cousas non se fixeron ben nin polo
Goberno
central
nin
pola
Xunta.
Especialmente grave está a ser a
pasividade e neglixencia da Xunta de
Feijóo, máis preocupada no politiqueo e no
proveito político que en tomar medidas
serias de apoio aos sectores económicos e á
sanidade pública, á que por certo está
desmantelando.

Neste contexto, o Goberno central
presentou os seus orzamentos, e o
BNG voutou en contra.
Efectivamente. Gustaríanos poder ter
votado a favor, porque iso querería dicir
que serían uns orzamentos positivos para
Galiza, mais infelizmente son todo o
contrario. Uns orzamentos que discriminan
Galiza e as necesidades da sociedade
galega. Mentres sube de forma moi
importante
o
investimento
noutros
territorios, en Galiza baixa un 12 %. Nós
advertímolo desde o primeiro día: o noso
voto ía depender unicamente da defensa
dos intereses de Galiza. Se o Goberno
central non cumpría con Galiza, o BNG non
apoiaría uns orzamentos que fosen
discriminatorios para o noso país. E iso foi
o que pasou. Especialmente lamentable foi
o espectáculo de ver as caras do PSdG e

Ana Pontón,
portavoz nacional do BNG

Podemos atacando ao BNG, seguramente
por mala conciencia, porque sabían que o
noso voto os deixaba en evidencia. PSOE e
Podemos están a realizar unha fraude á
sociedade galega e terán que explicarlle
aos galegos e galegas por que discriminan
a Galiza.

E como valora os primeiros meses
do novo Goberno Feijóo?
Na liña do esperado. Feijóo non ten
proxecto para Galiza, o seu proxecto é estar
no poder, da forma que sexa. Pode dicir
hoxe unha cousa e mañá a contraria, e
apóiase nun control férreo dos medios de
comunicación, coa CRTVG convertida no
seu aparato de propaganda. Con todo, nos
feitos, nas decisións, en todos os grandes
temas Feijóo traizoa os intereses da
sociedade galega e traballa en favor dos
intereses de Madrid, das grandes empresas,
porque ao final a súa ambición é esa:
Madrid. Vémolo nos usos e políticas da
enerxía, nas comunicacións e infraestruturas, na rebaixa do autogoberno, no
desmantelamento da sanidade e da
educación...
No
BNG
imos
estar
construíndo, desde xa, a alternativa de
goberno que lidere a posta en marcha
dunha nova Galiza, dun país que avance
sen condicionantes e aproveitando o seu
talento, capacidade, recursos, en favor da
maioría.
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