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O VIII Concurso de Tapa en Tapa chega cargado de novidades. 
A primeira é que os 13 locais participantes serán de Sigüeiro, dos 
que haberá que conseguir 5 selos para participar nos sorteos de 
unha tablet, unha estancia nun balneario e 4 carriños de compra 
por valor de 100 e 50 euros, así como os achegados polos nosos 
colaboradores: vales desconto nas tendas da asociación Sigüeiro 
Vende con cada consumición, 3 botellas magnum de Terras do Ci-
garrón e 1 agasallo de Vermú Petroni). A segunda novidade é que 
o concurso estenderase tamén aos venres e a terceira é que haberá actuacións musicais de Fanfarria Taquikardia 
(sábado 3), Néboas no Cumio e Lembranzas do Tambre (domingo 4), Faíscas da Pontraga (sábado 10) e Amigos do 
Acordeón e Buxos Verdes (domingo 11).

De tapeo por Sigüeiro
XUÑO
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Descarga a APP no teu móbil dende www.concellooroso.com, 
envíanos as incidencias que vexas e resolverémolas o máis axiña posible

“Mergúllate na cultura” é o pro-
grama organizado polo Concello de 
Oroso para este mes de xuño, no que 
conta coa colaboración da Deputa-
ción, a Xunta e Gadis. Un programa 
centralizado no centro cultural de Si-
güeiro e que comezamos coa entre-
ga de diplomas dos Obradoiros Cul-
turais e a presentación dunha nova 
guía do Camiño Inglés, pero cuxo 
prato forte será o venres 2 de xuño, 
ás 20.30 h., coa IV Gala da Cultura. 
O alcalde Manuel Mirás entregará os 
recoñecementos ás persoas, empre-
sas e entidades que máis traballaran 
pola cultura orosá en 2016 e que fo-
ron propostos pola propia veciñanza. 
Acto seguido, entregaranse os pre-
mios do II Certame Internacional de 
Investigación do Camiño Inglés. 

Xuño será tamén o tempo dos 
festivais de fin de curso no centor 

cultural: gardería A Ulloa (venres 16, 
ás 18:00 h) e Escola de Música (ven-
res 30, ás 19:00 h), cuxos combos 
tamén actuarán na praza Isaac Díaz 
Pardo (sábado 17, ás 20:00 h).

Na parte teatral, o centro cultural 
acollerá un novo espectáculo para 
bebés: Titereficciós “Chove” (sába-
do 3, ás 12:00 h); así como dúas re-
presentacións teatrais: “Os Amantes 
de Nápoles”, do obradoiro de teatro 
infantil (mércores 14, ás 20:00 h) e 
“Menuda Troita”, da ANPA O Car-
boeiro (venres 23, ás 18:00 h). Co bo 
tempo tamén comezarán as actua-
cións en exteriores: coa proxec-
ción de cine “El Desconocido” (mar-
tes 27, ás 22:30 h, na praza de Isaac 
Díaz Pardo) e “O mago ilusionista”, 
do Mago Román (mércores 28, ás 
19:00 horas, no exterior da piscina 
municipal).

O broche de ouro de “Mergúllate 
na cultura” correrá a cargo co con-
certo de Familia Caamagno, Malan-
drómeda e Oh! Ayatollah na alameda 
de Góis (venres 30, ás 22:00 h). 

Mergúllate na cultura enche Oroso de 
música, maxia, teatro e exposicións 

http://www.lineaverdeoroso.com/
http://www.lineaverdeoroso.com/
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Chegan as vacacións do verán e en Oroso póñense en marcha múltiples 
opcións para ocupar as xornadas dos nosos nenos e nenas. A primeira delas 
é unha nova edicíon do Summer Camp, o programa de conciliación familiar  
organizado polo Concello de Oroso e Escuela Con Talento dirixido a nenos 
e nenas de 3 a 12 anos, que se divertirán con diversas actividades men-
tres aprenden inglés. Para adaptarse ás necesidades das familias, poderanse 
contratar por quincenas, por días soltos, con diferentes horarios, con ou sen 
almorzo... Máis información e inscricións en Con Talento (881 981 905). Ade-
mais, o Concello de Oroso colaborará na organización doutros 5 campamen-
tos de verán, dos que podes obter información na nosa web: www.conce-
llooroso.com. O máis madrugador será o V Campus de Béisbol, que terá lugar 
do 26 ao 30 de xuño e do 3 ao 7 de xullo em Porto Avieira (información: 659 
270 033 e 650 852 778).Do 3 ao 28 de xullo terá lugar o Campus de Verán da 
Fundación Celta (información: 646 974 375). Oroso Tenis de Mesa e Oroso Espedregada porán en marcha a súa Es-
cola de Verán 2017, en dous grupos: xullo e agosto (información: 636 793 118 ou 686 449 556). Do 3 ao 28 de xullo 
desenvolverase o Campamento de Verán do Club Patín Oroso (información: 659 896 895 e 609 222 627). E este ano 
debutará o Campus de Verán CrossPádel Sigüeiro, do 26 de xuño ao 28 de xullo (información: 666 566 134).

Múltiples opcións para a 
conciliación familiar en Oroso
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O venres 23 de xuño volverá a celebrarse o Día do 
Deporte no Concello de Oroso, que incluirá múltiples 
actividades. A partir das 16:30 horas terán lugar as ex-
hibicións das distintas escolas deportivas municipais no 
polideportivo Juanito Amigo. Ás 20:00 horas, o campo 
municipal Lino Balado acollerá a Gala do Deporte, na 
que o Concello de Oroso fará entrega dunha vintena de 
trofeos ao/á mellor deportista do ano, á traxectoria, á 
colaboración con eventos deportivos municipais e polo 
apoio ao deporte... así como a tradicional homenaxe a 
todos e todas os integrantes dos clubs e escolas depor-
tivas do municipio.

O campo da festa de Senra volverá acoller a terceira 
edición do Festival de Bandas, que terá lugar o sábado 1 
de xullo a partir das 11:30 horas. Se no 2015 se home-
naxeou á Lira de Senra e no 2016 se fixo o propio coa 
Banda de Música de San Mamede-Grabanxa, en 2017 to-
caralle o turno ao destino de moitos dos músicos desas 
formacións: a Banda de Arca. O acto de homenaxe terá 
lugar ás 13:00 horas, presidido polo alcalde Manuel Mi-
rás. Despois terá lugar un xantar de confraternidade (tic-
kets no Bar Zapateiro, Parrillada Cachopal, Bar Goros e 
Bar Carnota). A música correrá a cargo da propia Banda 
de Arca e do Trío Alborada.

O Concello homenaxeará á 
Banda de Arca, destino de 
ducias de músicos orosáns

Polideportivo e campo 
municipal de Sigüeiro 
acollerán o Día do Deporte

XUÑO

23

O concello de Oroso será a sé do I Campionato do 
Mundo de Pitch&Putt por Parellas, que terá lugar do 9 
ao 11 de xuño no campo de Porto Avieira organizado 
pola FIPPA e Pitch&Putt Galicia. Un torneo no que to-
marán parte un total de 112 dos mellores xogadores de 
Pitch&Putt do mundo e que se dividirán en dúas cate-
gorías: absoluta e parellas mixtas, que competirán polo 
título de “Campións do mundo de parellas”. 

Oroso será a sé do primeiro 
campionato mundial por 
parellas de Pitch& Putt

XUÑO

9

XULLO

1

Renovación de matrículas no 
Bos Días Cole, no Comedor 
Escolar e na Escola de Música

XUÑO

15
O Concello de Oroso abre o prazo de renovación de 

matrícula no Bos Días Cole, no Comedor Escolar do Ca-
miño Inglés e na Escola Municipal de Música. Nos tres ca-
sos, o prazo para renovar a praza remata o 15 de xuño, 
data no que se abrirá o prazo para novas matrículas ata 
cubrir prazas (salvo na Escola de Música, onde o prazo se 
abrirá en agosto). Máis información: Centro Cultural de 
Sigüeiro (981 690 903) e www.concellooroso.com. 



4

Edita e imprime: 
Concello de Oroso

Telfs: 981 691 478
981 690 903

www.concellooroso.com
info@concellooroso.com

FOI NOTICIA...

A sala de exposicións do 
centro cultural de Sigüeiro aco-
lle ata o 10 de xuño unha expo-
sición cos traballos realizados 
polos veciños/as de Oroso nos 
Obradoiros Culturais 2016/7.

Parabéns ás nenas do Oro-
so Patinaje, que conseguiron 
o terceiro posto en grupo de 
show pequeno na Fase de De-
porte Escolar, desputada na 
Coruña. 

Os rapaces do Xuventude 
Oroso convertéronse no equipo 
revelación da Arousa Cup, que-
dando a só un gol dunha histó-
rica clasificación para cuartos 
de final. Noraboa!

O lendario ex xogador grego 
de baloncesto Nikos Galis visi-
tou Oroso mentres facía o Ca-
miño Inglés da man do Obra-
doiro. Galis sacou tempo para 
visitar aos nenos/as do colexio.

Fernando Sánchez Aller ga-
ñou o IV Torneo de Xadrez Con-
cello de Oroso, no que partici-
paron 88 xogadores. Todo un 
éxito de participación e organi-
zación para o Xadrez Oroso.

O Concello de Oroso editou 
unha nova guía sobre o Camiño 
Inglés, baseado nas experien-
cias de Trese Barton e Manolo 
Pazos e que se repartiu entre 
os que asistiron á presentación.

Os trebóns foron os convidados non desexados na XXI Festa da 
Troita, pois condicionaron gran parte do programa da celebración. 
Se o venres París de Noia e Fania enchían a Alameda de Góis, a ver-
bena do día seguinte con Panorama e Atenas tivo que atrasarse ata 
o 24 de maio debido a que a forte choiva e o vento impedían a mon-
taxe dos palcos nunhas condicións de total seguridade. Ademais, obrigou a trasladar baixo cuberto todas as actua-
cións previstas (maxia, actuacións folclóricas...). A choiva resistiu, cando menos, o Día Grande, permitindo que a 
degustación gratuíta de troita na Alameda e nos bares colaboradores fose todo un éxito, como tamén o foron os 
concursos de pesca e o pregón da presidenta da cámara municipal de Góis, María Lurdes Oliveira. 

Unha Festa da Troita 
pasada por auga

https://twitter.com/ConcellodeOroso
http://es-es.facebook.com/concellodeoroso

