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O teatro será o gran
protagonista do
Outono Cultural
Os Monólogos de Carlos
Blanco deron o pistoletazo
de saída ao “Outono Cultural 2017”, que inclúe de 18
actividades, na súa maioría
gratuítas e dirixidas a toda
a familia. Repiten clásicos
como as Xornadas Micolóxicas ou a Festa do Samaín
ao tempo que se consolidan outras como o espectáculo para bebés (da man
de Percubebé o 3 de novembro) e volven outras
como as presentacións de
libros: “Fresas para Kalíope” de Jorge del Oro Aragunde (20-10-2017).
O teatro será o gran
protagonista con ata seis
actuacións: “Shakespeare para todos” (Andaina

pro Saúde Mental, 10-10),
“Naviza Girl” (Teatro cómico de Isabel Risco, 2710), “As Fabas Máxicas”
(Caramuxo Teatro, 12-11),
“As ﬁllas bravas” (Teatro
Chévere, 17-11) e “Fíos”
(Teatro Baobab, 26-11). A
sexta actuación, “O caso é
ter saúde”, de Teatro Malasombra, aprazouse ao 24
de novembro, ás 21:00 h.
Haberá tres exposicións: “Olladas ao Camiño
Inglés” (do 5 ao 11 de outubro), “Esencias de Muller” (do 16-10 ao 15-11)
e “Exponav” (do 20-11 ao
4-12). E para os nenos/
as, ademais da actuación
de Caramuxo Teatro e das
actividades do Samaín,

haberá charlas de Todocosmos (7-10-2017) e as
actuacións de Picadiscos

Marifaltri (24-10) e Fantoches de Baj, con “Os golﬁños e o xigante” (29-10).

O prazo de inscrición nas VI
Xornadas Micolóxicas estará
aberto ata o 17 de outubro
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O Concello de Oroso convoca a sexta edición das
Xornadas Micolóxicas, que terán lugar o sábado 21 de
outubro e volverán combinar unha parte teórica (de
achegamento aos cogomelos) con outra práctica (de
recollida, clasificación e degustación dos mesmos). O
prazo de inscrición está aberto ata o 17 de outubro e os
prezos son de 15 € para persoas empadroadas (7 para
menores de 12 anos) e 22 € non empadroados (14 para
menores). Terán preferencia as persoas empadroadas.
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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

Concello e Obra Social “La
Caixa” colaboran na loita
contra a exclusión social
na mocidade
O alcalde de Oroso, Manuel Mirás, e a directora da oficina
de “La Caixa” en Sigüeiro, Ana Patricia Rodríguez Botana,
asinaron un convenio de colaboración polo que a Obra Social
“La Caixa”, a través de Igaxes, achegará 6.000 euros para
a posta en marcha do programa “Aleida”, unha iniciativa de
prevención da exclusión social na poboación infantil que Momento da sinatura do convenio de colaboración
se levará a cabo no IES de Oroso. O obxectivo principal de
“Aleida Oroso” é favorecer a integración escolar, familiar, social e laboral da mocidade orosá, polo que as actividades
adaptaranse ás necesidades e características de cada alumno/a, buscando detectar precozmente casos de fracaso
escolar, conflictividade social ou inicio no consumo de drogas.

O Concello aumentará a
seguridade viaria nos cruces
coa Avenida da Grabanxa

Oroso investirá 50.000 euros
en mantemento de estradas e
abastecemento de auga

O Concello de Oroso traballa no incremento da seguridade viaria nos cruces das rúas do Concello, Cultura e
Deporte coa avenida da Grabanxa onde nos últimos tempos se teñen producido sinistros debido á escasa visibilidade dos vehículos que proceden da avenida. O alcalde
Manuel Mirás explica que “descartamos trasladar de lugar os pasos de peóns xa que estamos convencidos de
que os peóns, en especial os nenos/as que veñen do colexio, van seguir cruzando por aí e non van dar un rodeo.
Por iso, agora nos estamos
plantexando a posibilidade
de eliminar a última praza
de aparcamento, a máis
cercana ao condutor que
sube, para que así teña
maior visibilidade”.
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O Concello de Oroso vai investir 35.000 € ao abastecemento de auga das localidades de Sar (Os Ánxeles)
e Estación de Garga (Trasmonte). Os restantes 15.000
€ empregaranse “para completar o rebacheo de pistas
municipais iniciado este verán, especialmente nas parroquias de Oroso e Trasmonte”, explica o concelleiro de
Obras, Eduardo Veiras.

Oroso di non á peaxe e aos
cortes de subministro eléctrico
O Pleno municipal aprobou por unanimidade dúas
mocións do grupo socialista para instar a Fomento á supresión da peaxe da AP-9 no tramo Sigüeiro-Santiago e
para instar á Xunta e a Fenosa a facer as obras precisas
para mellorar a calidade do subministro eléctrico nas
distintas parroquias do municipio
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Concello e Deputación
organizan o I Encontro
Internacional no Camiño Inglés

O centro cultural de Sigüeiro acollerá os días 5 e 6 de outubro o primeiro Encontro Internacional no Camiño Inglés, dedicado á figura de Margery Kempe. De feito, a clausura do congreso será a colocación no Paseo
do Carboeiro dunha placa conmemorativa dos 600 anos do seu paso por
Sigüeiro xa que está considerada como a primeira muller peregrina do
Camiño Inglés. Un intenso programa deseñado dende o Centro de Estudios Internacional do Camiño Inglés. O encontro será inaugurado o xoves
5, ás 19:00 horas, polo alcalde Manuel Mirás; a directora xeral de Turismo
de Galicia, Nava Castro; e o deputado provincial de Turismo, Xosé Regueira, que pronunciará a primeira conferencia sobre o turismo na provincia da Coruña. Acto seguido inaugurarase a exposición de José Manuel
Yáñez, “Olladas ao Camiño Inglés”, e terá lugar unha degustación de troitas, tortilla e viño de Betanzos. Para o venres 6 están previstas varias
conferencias así como unha mesa redonda de alcaldes do Camiño Inglés, na que participarán os primeiros edís de
Oroso, Carral, Abegondo, Pontedeume e Betanzos. A entrada é libre e de balde. Entregarase diploma de asistencia.

O coro infantil da Escola de
Música de Oroso gravará un
tema do disco “Quero cantar”

O Concello de Oroso
programará Bailes de Maiores
todos os sábados do mes

Os nenos e nenas do coro infantil da Escola de Música
José Verea de Oroso terán a ocasión de gravar un disco. Así o decidiron os colexios participantes na segunda
fase do II Certame do Concurso Infantil e Xuvenil “Quero Cantar”, que organiza a Deputación da Coruña. Isto
significa que o grupo orosá terá a ocasión de gravar o
seu tema “Benvido a Hawai” nun disco promovido pola
entidade provincial. Unha gravación que terá lugar tras a
celebración da fase final do concurso no Teatro Colón de
A Coruña no que competirán os grupos “As estrelas do
rock” (Brión), “Os nenos da vella” (A Coruña) e “Quenindiole” (Ferrol).

3

O U T UB

RO

14

O Concello de Oroso retoma o seu programa de Bailes de Maiores, que este ano experimentará unha significativa mellora. “A partir de agora e en colaboración
coa Asociación da Terceira Idade haberá baile de maiores todos os sábados do mes, entre as 19:00 e as 22:00
horas, no centro cultural de Oroso”, apunta a concelleira
de Atención ás Persoas Maiores, Vanesa Boo, quen engade que “empezaremos o sábado 14 de outubro”. Deste xeito, o concello multiplica por catro unha das actividades máis demandadas polos seus maiores e que se
une ao incremento do tempo das clases das Actividades
para Maiores, que pasan de 45 minutos a unha hora.
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O Concello de Oroso investiu case 12.000 euros na construción dun parque infantil no
campo da festa de Villarromariz. A nova instalación conta
con chan de caucho continuo,
bambáns, balancín e unha estrutura de xogos con tobogán,
así como cun areeiro.

Preto dun cento de persoas
asistiu á inauguración do XII
GoisOrosoArte, que reuniu 64
obras de 62 artistas no centro
cultural. Os alcaldes de Oroso
e Góis propuxéronlles o desafío
de facer chegar esta mostra a
outros países europeos como
Bélxica ou Inglaterra.

Máis de 300 persoas participaron na quinta edición do Festival Folclórico Concello de Oroso, que por cuestións climáticas
tivo lugar no patio do CEIP do
Camiño Inglés. Grandes actuacións de Lembranzas do Tambre, Buxos Verdes, Néboas no
Cumio e Cantigas e Agarimos.

Gran participación na sexta edición dos Juegos Ecuestres que organiza o Club Hípico
Amazonas e Cabaleiros de Oroso. Tanto público como xinetes
desfrutaron das distintas probas de doma clásica, vaqueira,
freestyle, tricktraining... e das
actividades paralelas.

A segunda edición do Torneo
de Hockey Concello de Oroso,
organizado polo Club Patín Oroso, foi un éxito de participación
e de público. O pavillón polideportivo Juanito Amigo acolleu
os distintos partidos así como a
entrega de trofeos e medallas a
todos os participantes.

Os alevíns das Escolas Deportivas Xuventude Oroso gañaron por segundo ano consecutivo o Footgois, un torneo
que reúne aos mellores clubes
de Portugal. Na gran final venceron 3-1 ao Coimbra. A orosá
Abril Pazos foi elixida como mellor xogadora do torneo.
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