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- Con que disposición afronta esta 
nova contenda electoral? 

- Moitísimo mellor que se me pre-
sentara por primeira vez porque nestes 
momentos teño unha bagaxe en canto 
a xestión, teño historia de feitos detrás. 
Teño experiencia de case 7 anos de de-
putado provincial, estiven na Federa-
ción Galega de Municipios e Provin-
cias, estiven na Comisión de Moder-
nización e Calidade e na Comisión de 
Transportes e Tráfico da Federación Es-
pañola de Municipios e Provincias, no 
Consello Galego de Transportes… E 
conto cun coñecemento moi exhaustivo 
de todo o concello. A verdade é que me 
sinto con soltura e moi animado para se-
guir facendo cousas por Oroso. Eu vou 
traballar para conseguir unha maio-
ría suficiente para poder levar adiante 
o proxecto socialista, porque creo que 
para Oroso somos neste momento a me-
llor opción por experiencia, solvencia e 
capacidade de xestión.

- Que novas ideas inclúe o seu 
proxecto para un próximo mandato?

- A verdade é que nun concello con 
poboación nova como é o de Oroso que-
dan moitas cousas por facer. Por exem-
plo no deporte, no meu primeiro man-
dato como alcalde, non había nin-
gunha infraestrutura deportiva. Fixemos 
campo de fútbol, polideportivo e insta-
lacións deportivas para o uso de toda a 
xente nova. De feito estamos entre os 20 
municipios con poboación máis nova de 
toda Galicia. Pero aínda temos que dar 
un salto de calidade no deporte, cons-
truíndo máis instalacións, porque ás ve-
ces nos custa satisfacer a demanda de 
tanta xente que temos practicando de-
porte. Nos próximos 4 anos temos que 
facer máis infraestruturas deportivas. 
Hai que destacar que nalgunhas disci-
plinas deportivas temos equipos na elite, 
como o tenis de mesa, na División de 
Honra de España, e tamén en outras dis-
ciplinas  estamos moi ben. Por iso temos 
que facer máis instalacións.

- Son suficientes as instalacións 
culturais existentes?

- Non, en canto á cultura pasa o 
mesmo. Nos últimos anos puxemos a 
semana cultural en funcionamento, em-
pezamos a facer actividades moitas cul-
turais e conseguimos que gran parte da 
poboación participe nelas. Agora qué-
danos dar un salto cuantitativo e de ca-
lidade tamén. Por iso no vindeiro man-
dato temos que construír máis infraes-
truturas culturais, como un pequeno au-

ditorio, con capacidade para entre 250 e 
300 persoas. A nosa programación cul-
tural de Oroso é un referente en toda a 

comarca e case me atrevería a dicir que 
en Galicia, e debemos de seguir poten-
ciándoa.

- Dá por conseguido o reto de fixar 
poboación durante a fin de semana?

- Queremos seguir traballando niso. 
Unha das claves para que Oroso deixase 
de ser concello dormitorio foi promo-
ver tantas actividades culturais, depor-
tivas e programas de conciliación. Hai 
que ter en conta que o 70% da xente que 
vive aquí vén doutros concellos, e agora 
queda aquí facendo vida a fin de semana. 
Iso considéroo un logro importantísimo, 
igual que a evolución no ensino, onde 
conseguimos tamén dar un salto impor-
tante. Porque nós estivemos aí cando se 
construíu o primeiro CEIP e o IES, e a 
primeira garderíae, xa hai 12 anos. E 
este ano 2015 pechamos o ciclo abrindo 
unha nova escola infantil, Chousa Nova, 
que vai empezar a funcionar en setem-
bro. Así conseguimos escolarizar dos 4 
meses ata os 16 anos a todos os nenos e 
nenas en condicións óptimas.

- Pero, vai abrir unha nova liña no 
novo CEIP de Oroso?

- Espero que as autoridades de En-
sino estean á altura das circunstancias, 
porque este curso deuse unha situación 
curiosísima: temos mais espazo, pero 
non temos máis persoal. Espero que se 
poida dar ese salto de calidade cando te-
ñamos máis profesores e o novo CEIP 
sexa de liña 2, tal e como foi concibido.

“Somos a mellor opción para Oroso por 
experiencia, solvencia e capacidade de xestión”

ENTREVISTA  Manuel Mirás Franqueira, alcalde de Oroso

Hai menos dunha semana que Manuel Mirás confirmou publi-
camente a súa intención de encabezar de novo a candidatura 
socialista para as próximas eleccións municipais, coa inten-
ción de revalidar o seu cargo como Alcalde de Oroso. Fai unha 

paradiña na súa axitada xornada (que inclúe a xestión munici-
pal e a xestoría na que nunca deixou de traballar durante a súa 
traxectoria política) para falar con Crónicas do seu concello e 
das súas expectativas para un posible novo mandato.

Mirás destaca que “conseguimos escolarizar a todos os nenos e nenas dos 4 meses ata os 16 anos en condicións óptimas”

“Fixemos un esforzo moi 
importante nas parroquias”

-Oroso ten unha gran superficie, 
préstase a atención debida ás parro-
quias?

- Conseguimos facer a rede de lo-
cais cívicos e culturais en todas as pa-
rroquias, que agora están debidamente 
equipados para poder facer activida-
des. Fíxose un esforzo importantísimo 
en canto á reparación de camiños, lim-
peza de vías, sendas peonís, e de dota-
ción de equipos biosaudables nas pa-
rroquias que o pediron. Agora o Con-
cello conta cun cemiterio público, en 
Marzoa, e foi legalizado o da Penela 
(Oroso). Estamos traballando nos pro-
cedementos para ampliar os cemite-
rios de Senra e de Deixebre e ofrece-
rémoslles aos veciños de Trasmonte 
a mesma fórmula de xestión que a 
adoptada con éxito na Penela. Nas pa-

rroquias fixéronse tamén obras de sa-
neamento e abastecemento de auga, 
aínda que estas foron a menor ritmo 
do esperado porque o plan que había 
esgotouse e nin Europa nin Goberno 
central o dotraon de máis fondos.

- En Oroso hai parcelarias que 
levan moitos anos en execución.

- Nas parroquias de Ánxeles, Cal-
vente, Marzoa e Pasarelos están xa po-
ñendo so marcos, así que no prazo dun 
mes ou dous como moito, os propie-
tarios xa poderán tomar posesión das 
fincas. E nas parroquias de Senra, Car-
dama e Vilarromariz neste momento 
están coa resolución dos recursos e a 
punto de sacar a licitación a coloca-
ción dos marcos, polo que é probable 
que en 16 ou 18 meses xa se poida to-
mar posesión das novas fincas.
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- Agora que xa comezaron as obras 
do enlace da AP-9, cal é o seguinte 
obxectivo en infraestruturas?

- A variante de Sigüeiro, a autovía 
prevista Sigüeiro-Padrón, pola que loita-
rei sen desmaio nos próximos catro anos. 
Nestes momentos está a todo ritmo o en-
lace da AP9, pero iso non é todo, non es-
tamos conformes nin moitísimo menos, 
agora temos que loitar pola variante de 
Sigüeiro. Non ten sentido que neste mo-
mento polo centro do núcleo urbano es-
tean circulando a diario uns 20.000 vehí-
culos, dos cales un 13% son de tránsito 
pesado. 

- Que se propón en urbanismo?
- O urbanismo do concello era unha 

verdadeira desfeita cando eu accedín á 
Alcaldía no 2002. Tíñannos considerado 
como un dos concellos da área de Com-
postela con maiores despropósitos. A día 
de hoxe somos un referente. Fomos o pri-
meiro concello de Galicia en ter o PXOM 
adaptado á nova lei e traballamos día a día 
para seguir mellorando. Non todo está a 
gusto de todos. Sabemos que tamén hai 
certo descontento, sobre todo no rural de-
bido á Lei do Solo de Galicia de finais de 
2002. Nós estamos con pequenas modifi-
cacións tratando de solucionar problemas, 
porque sabemos que hai persoas que que-
ren facer una vivenda no rural, que teñen 
moito terreo e non poden. Esperamos que 
os novos cambios da Lei do Solo permitan 
que todas as persoas que teñen terras cerca 
dun núcleo poidan edificar.

- Houbo certa polémica coa modifi-
cación puntual do Plan Xeral que fixo o 
Concello a finais de ano…

- Non entendo a postura do Partido 
Popular e do Partido Galeguista, de man 
do señor Siverio. Como poden estar en 
contra dunha modificación deste tipo, que 
beneficia a tantas persoas e que foi de-
bida a un pacto que se fixo co Ministerio 
de Fomento para que nos fixeran o enlace 
da AP-9? Ao mesmo tempo aproveita-
mos para que beneficiara a todas as casas 
xa construídas no Alto de Vilanova, que 
están fóra de ordenación. Non entendo 
como se pode estar así en contra dos ve-
ciños. E tampouco entendo como algunha 
persoa pode estar pedindo que se lle tire 
a casa.

- Que correccións lles manda facer 
a Xunta?

- Simplemente hai que facer unha co-
rrección relativa ás zonas verdes que se 
deixan no polígono. Pero a Xunta non 
cuestiona en ningún momento a modifica-
ción urbanística feita para que se poida fa-
cer o enlace da autopista, nin o cambio de 
tipo de terreos que fixo, aproveitando que 
a actual Lei do Solo o permite. Por iso este 

cambio vai ser aprobado. Quero trasladar 
unha mensaxe de total tranquilidade aos 
veciños e veciñas e propietarios do Alto 
de Vilanova, porque os reparos que puxo a 
Xunta a esa modificación nada teñen que 
ver nin co enlace da AP-9 nin coas casas 
que están fóra de ordenación.

- O novo enlace favorecerá a econo-
mía do concello?

- Co enlace da AP-9 Sigüeiro e a súa 
zona industrial está máis cerca dos centros 
neurálxicos de Galicia. Xa non se mide en 
quilómetros chegar a unha poboación, se-
nón en tempo. Estamos no centro do Eixo 
Atlántico, que ten un futuro estupendo, 
mesmo para conectarnos con Portugal. 
Agardo que este enlace sexa un acicate 
para que aquí se instalen máis empresas. 
Espero que se acabe de encher os polígo-
nos de Sigüeiro e Oroso Pequeno, e poder 
sacar adiante o San Martiño II. Mirás espera que “co enlace da AP-9 se instalen máis empresas en Oroso”

“Conseguimos que comezaran 
as obras do enlace da AP-9, 
agora temos que loitar pola 
variante de Sigüeiro”

“Os orosáns pagan menos taxas que noutros concellos”
- Ten comentado que Oroso, pese 

ter gobernos do PP na Xunta e no Es-
tado, logrou importantes actuacións 
porque tiña “o hórreo cheo” polo 
compromisos dos gobernos de Za-
patero e Touriño. Vai encarar agora 
unha etapa de máis dificultade?

- Oroso tivo sempre remanente po-
sitivo de tesourería, debido á súa boa 
xestión e ao que lle corresponde dos 
fondos do Estado e do Fondo de Coo-
peración Local. Con este remanente, 
máis o diñeiro que nos veña doutras 
administracións, pódese seguir trans-

formando o concello. Non teño nin-
gunha dúbida de que Oroso non vai 
saír prexudicado por non pertencer ao 
mesmo partido político que a Xunta ou 
o Estado. Eu seime mover para conse-
guir fondos para o Concello, como ben 
demostrei nos últimos catro anos. Moi-
tísimas das cousas que fixemos foron 
grazas ao noso esforzo investidor. Os 
concellos de arredor tiveron que des-
tinar a meirande parte dos fondos do 
Goberno e da Deputación a gasto co-
rrente. En Oroso investiuse todo ese di-
ñeiro en obras e o incrementamos con 

entre 600.000 e 700.000 euros propios 
cada ano.

- Como percibe o cidadán o es-
tado da economía municipal?

- O Concello de Oroso está conside-
rado polo Ministerio de Facenda como 
un dos máis sostibles de Galicia e ten 
a presión fiscal por debaixo da media 
de Galicia. Isto significa que os tributos 
e taxas transferidos ás entidades locais, 
como o da recollida de lixo ou da auga, 
están por debaixo da media de Galicia. 
Os cidadáns pagan menos por eses ser-
vizos que noutros concellos.

“Pese o tasazo de Sogama, non subimos a taxa do lixo”
- Falemos de medio ambiente. 

Como van as campañas de concien-
ciación ambiental?

- Fixéronse xornadas con nenos, 
maiores e mediana idade que están 
dando moi bo resultado. Proba diso é 
que, pese o “tasazo” de Sogama, non ti-
vemos que subir a taxa do lixo aos ci-
dadáns. Reciclar ten beneficios desde o 
punto de vista de coidado do noso medio 
natural e desde o punto de vista econó-
mico. Todo o que vai no colector verde 
vai para queimar. O que vai no colector 
amarelo ou no do vidro é para reciclar. 
Se unha tonelada de latas de refresco vai 
ao amarelo, o Concello cobra uns 30 €, 
pero se esa tonelada a botamos no co-
lector verde o Concello ten que pagar a 
Sogama 74 €. A diferenza é substancial. 

- Vaise ampliar a depuradora?
- Temos que mellorala e ir pensando 

en ampliala. Nestes momentos hai que 
dotala de certos mecanismos para que 
depure mellor. No saneamento bótanse 
residuos sólidos que non deberamos de 
botar, como compresas ou toalliñas hú-
midas, e é preciso dotar á depuradora 
de melloras que permitan a súa extrac-
ción de forma máis áxil e mecánica. Por 
certo, en relación coa separación de re-
siduos, xa está en licitación un punto 
verde para que todas as materias perigo-
sas que deben recibir un tratamento es-
pecial poidan ser depositadas alí.

- Ten vostede preocupación pola 
conservación do medio natural.

- É que Oroso é rico en paisaxismo e 
pesca, por iso me preocupo tanto polos 

temas ambientais. Porque o medio natu-
ral pode ser un medio de vida importan-
tísimo para a nosa poboación. Por exem-
plo na pesca, creando cotos de pesca sen 
morte. No aspecto turístico estamos tra-
ballando con Santiago e con Ordes para 
poder usar os antigos camiños de ferro 
e convertelos nunha vía verde, onde to-
das as familias poidan gozar sen ningún 
tipo de perigo. Ten unas vistas preciosas, 
porque circula pola ladeira esquerda do 
río Lengüelle, e tamén pola marxe de-
reita do Tambre, e ten atractivo impre-
sionante se conseguimos poñer en valor 
este antigo camiño de ferro. Podemos 
ofrecer paisaxismo, o deporte da pesca 
e o golf. Temos un concello con 6 ríos, 
con vales preciosos, polos que hai que 
traballar para poñelos en valor.


