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O Concello de Oroso ten previsto 
un amplo programa de actividades 
para conmemorar o Día da Muller, 
que se celebra o 8 de marzo. Unhas 
actividades que terán o seu punto 
álxido o venres 6 de marzo, data na 
que está previsto:

1- Proxección de curtome-
traxes para alumnos de 1º e 2º da 
ESO e 6º de primaria con temáti-
ca relacionada co 8 de marzo.  As 
proxeccións terán lugar nos colexios 
ás 9:20 horas (1º da ESO) e 10:30 
horas (2º da ESO), mentres que os 
de 6º de Primaria acudirán ao centro 
cultural ás 12:00 horas.

2- Contos de nenas grandes e 
pequenas. Contacontos a cargo da 
compañía A Tropa de Trapo, no Cen-
tro cultural Fernando Casas e Novoa 
ás 18:00 horas. Dirixido a un público 
familiar. Entrada gratuíta ata com-

pletar aforo.

3- Entrega de premios do 
concurso de fotografía, no Cen-
tro cultural as 20:15 horas. Ademais 
de entregar os premios, inaugurara-
se a exposición coas fotografías pre-
sentadas ao concurso, que poderá 
visitarse no auditorio do centro cul-
tural durante o mes de marzo.

4- Recoñecemento das mu-
lleres. Finalmente, ao longo do mes 
de marzo o Concello de Oroso ho-
menaxeará a mulleres orosás que 
ao longo da súa vida traballaron e se 
esforzaron para conseguir un me-
llor futuro para a súa familia e para 
a sociedade. Dado que a idade de 
moitas delas é moi avanzada, o acto 
de recoñecemento terá lugar en 
cada casa da galardonada e acudirá 
o alcalde Manuel Mirás e a concellei-
ra de Muller María del Carmen Liste. 

Marzo, mes da muller en Oroso

RECOÑECEMENTO. Ao 
longo da segunda quincena 
de febreiro, numerosos ve-
ciños e veciñas participaron 
na selección das mulleres a 
homenaxear, cuxos nomes 
poderás seguir a través de 
www.concellooroso.com
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O historiador Manolo Pazos, veciño de Marzoa, presentará no centro cul-

de Antonio Gómez Carneiro (alcalde de Mesía na II República). Será ás 
20:30 horas no centro cultural e estará acompañado polo alcalde Manuel 
Mirás e o profesor Uxío Breogán Diéguez. Mini e Mero porán a música.

O orosán Manolo Pazos presenta o 
seu libro “A República da Berxa”

A oferta formativa do Concello de Oroso non deixa 
de medrar: EducaOroso xa ten dispoñible o curso 
“Desenvolvemento de aplicacións web multiplatafor-
ma”. Nel, o alumno aprenderá a facer webs con HTML5, 
CSS3, jQuery e jQuery Mobile, e mesmo chega a ini-
ciarse en como transpolar todo ese coñecemento ao 
desenvolvemento de Aplicacións multiplataforma ba-
seadas en Aplicacións Web. O curso está dirixido a ve-
ciños/as con coñecementos avanzados en informática.

Novo curso para facer páxinas 
web en EducaOroso
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O Concello abrirá no curso 2015/2016 a nova escola 
infantil de Oroso, denominada “Chousa nova” e cuxo 
horario lectivo será de 8:00 a 18:00 horas. Por iso abre 
o prazo de solicitudes de matrícula para familias con 
nenos/as nados entre o 01/01/2013 e o 23/03/2015. 
Entrega de solicitudes no Rexistro Xeral do Concello 
antes do 23 de marzo. Máis información e recollida de 
solicitudes no Departamento de Servizos Sociais (rúa 
do Deporte nº 9 . telf: 981 68 89 50).

O Concello abre a inscrición na 
nova gardería “Chousa nova”

Tal e como se comprometera o alcalde Manuel Mi-
rás durante as reunións do pasado mes de febreiro cos 
veciños de Vilarromariz e Porto Avieira, o Concello vén 
de instalar parques biosaudables para que os veciños 
e veciñas, en especial os de maior idade, poidan facer 
exercicio. Uns parques que están situados en Vilarro-
mariz (a carón do campo de fútbol), no Cachopal (a ca-
rón do local social), en Marzoa (preto do cruceiro) e en 
Porto Avieira (canda o parque infantil, cuxa area tamén 
foi renovada polo Concello).

O Concello instala parques 
biosaudables en Vilarromariz, 
Marzoa, Cachopal e Porto Avieira
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- Oferta prazas nova ocupación 
gardería Ulloa (0 a 3 anos)
- Club de lectura adultos

10

- Apertura prazo solicitude novo 
ingreso gardería Ulloa (0-1 anos)15

- A Rebotica dos contos: 
construímos castelos pop. 
18 h.
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Fin prazo renovación praza 
gardería Ulloa (1 a 3 anos)9

A
xe

n
d
a:

 M
ar

zo

- Martes saudables: obradoiro 
sobre a enfermidade 
oncolóxica
- Club de lectura adultos: 
todos os martes, de 19 a 21 
horas. Centro cultural
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- Club de lectura adultos. 
Actividade de balde.17
- Club de lectura adultos. 
Infórmate no centro cultural.24

Contacontos “Unha viaxe 
no tempo”. (11:00 h)7

No centro cultural:
- Proxección curtas 
CortoEspaña.  12:00 h.
- Contos de nenas grandes e 
pequenas. 18:00 h.
- Entrega premios concurso 
Muller Traballadora. 20:15 h.
- Presentación libro “A 
República da Berxa” 20:30h.
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- Renovar praza gardería 
Ulloa (ata o 9 de marzo)
- Solicitude praza gardería 
Chousa Nova (ata 23 marzo)

1

- Contacontos “Unha viaxe 
no tempo”. (11:00 h)
- Baile maiores. Grupo 
Óbice Capital. 19 h.

28

- Club de lectura adultos. 
Martes de 19 a 21 h.31

- Apertura prazo solicitude novo 
ingreso gardería Ulloa (1-3 anos)
- Contacontos “Unha viaxe no 
tempo”. (11:00 h)

14

- Club de lectura nenos. En 
busca do libro perdido. 18 h.13

Martes de 19 a 21 h.

E en abril... 
II Gala da Cultura

MARZO
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O Concello de Oroso abre o prazo de presentación de candidaturas á II 
Gala da Cultura, unha iniciativa coa que recoñece o mérito de persoas, en-
tidades, asociacións e empresas que destaquen no seu apoio á nosa cul-
tura. Haberá catro premios: a Traxectoria de toda unha vida profesional 
no eido da cultura; á Promesa 2014 (que despunte nalgunha categoría ou 
disciplina artística); á Asociación/Entidade 2014, que potenciase a cultura 
en Oroso; e á Empresa que apoie a cultura.

Calquera veciño ou entidade de Oroso pode presentar candidatos, sem-
pre que o faga antes do 1 de abril no Rexistro do Concello de Oroso, non 
solicite o premio para si mesmo (ou para o grupo que represente) e que o 
seu candidato pertenza ao ámbito municipal de Oroso. Para máis informa-
ción sobre as bases ou para descargar o formulario de inscripción podes 
consultar a web municipal (www.concellooroso.com) ou acudir ao centro 
cultural de Sigüeiro. A resolución do xurado darase a coñecer durante a 
celebración da II Gala da Cultura, que terá lugar o venres 10 de abril, ás 20:00 horas, no Centro Cultural Fernando 
de Casas e Novoa de Sigüeiro. Os premios non terán dotación económica, xa que os galardoados recibirán un 
placa e diploma como recoñecemento á súa labor cultural. 

Aberto o prazo de presentación de 
candidaturas á II Gala da Cultura 
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O Concello de Oroso vén de instalar novas papeleiras para fa-
cilitar a recollida das deposicións dos cans, que se suman ás xa 
existentes no municipio, onde incluso hai zonas especialmente 

habilitadas para a defecación dos animais. Así mesmo, o Concello fai un chamamento ao civismo de todos os 
propietarios de mascotas para que usen estes recipientes e colaboren a manter limpos os espazos públicos, para 
que poidan ser disfrutados por todos os veciños e veciñas. Cómpre lembrar que os propietarios están obrigados 
a recoller as deposicións das súas mascotas. Do contrario, incumprirían a ordenanza municipal ao respecto, que 
contempla sancións por estes actos. Algo que se pode evitar cun chisquiño máis de civismo.

Novas papeleiras en Porto Avieira

O Concello instala papeleiras 
para a recollida de deposicións 
dos cans e chama ao civismo dos 
propietarios de mascotas
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Noraboa ao Club Ciclista 
Tambre Bike que, en colabora-
ción co Concello, organizou o I 
Gran Premio Concello de Oro-
so, no que tomaron parte 96 
ciclistas da categoría máster.

O Concello vén de realizar 
o acta de replanteo previo ao 
inicio das obras de mellora das 
rúas Otero Pedrayo (foto), Por-
tiño e Cega, nas que investirá 
115.000 euros.

O Concello vai construír un 
local social para os veciños de 

Manuel Mirás no “Encontro co 
Alcalde”, no que se comprome-
teu a atender as peticións de 
seguridade viaria dos veciños.

Foi noticia...

Oroso celebra o Entroido máis saboroso e divertido

“Hoxe é un dos mellores días á fronte da Alcaldía orosán pois 
é a culminación de máis de 10 anos de xestións a todos os ni-
veis, con ata 4 ministros de Fomento de distintos partidos políti-

-
rán xa as obras do enlace sur da autoestrada”. Así de satisfeito 
se amosa o alcalde Manuel Mirás polo inicio das obras do enlace 

-
presas. Aínda que as obras só comezan en Oroso, a colocación da primeira pedra tivo lugar en Santiago. Un acto 
ao que o alcalde non puido asistir, por estar asinando un convenio do que vos informaremos no próximo número.

Acto de colocación da primeira pedra

Inicio das obras do enlace 
sur da AP-9 en Sigüeiro
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