04

Agosto 2018

Troi. Agosto 2018. Concello de Oroso

Festival de Bandas de Oroso na parroquia de Senra

Boletín informativo mensual Concello de Oroso

O Concello de Oroso, a través da súa
Concellaría de Cultura, organiza este
verán de novo a Semana Cultural, con
actos para todas as idades desde o 24 de
agosto ao 8 de setembro.
O programa comeza o 24 de agosto
coas actuacións musicais da Asociación
Cultural Amigos do Acordeón de
Sigüeiro-Oroso e a orquestra Pacífico.
Serán a partir das 21.00 horas.
O luns 27 de agosto temos a tradicional
excursión ao aquapark de Cerceda e o
29 de agosto, mércores, Aéreos Kanbahiota trae o espectáculo ‘Vaya Circo’ ao
exterior da piscina municipal. O xoves,
30 de agosto, os monicreques Fantoches
Baj representarán ‘Fabúla Galénica’ na
piscina.
O programa continúa o venres 31 de
agosto, coa actuación musical de Vacas
Tour Vacanal 2018. O 4 de setembro, de
17 a 20 horas, temos karaoke, obradoiro
de chapas, a barredora, futbolín humano
e máquina de palomitas no exterior da piscina.
A Semana Cultural inclúe tamén a maxia
de El baúl del mago Rafa (5 de setembro)
e a actuación musical de A Gramola
Gominola, con ‘Cancións para desafinar’
no exterior da piscina municipal o 6 de
setembro.
O venres 7 de setembro está programada
a actuación de Paty Lesta & The Hits. O
programa péchase o sábado 8 de setembro
con dúas citas: a inauguración da
exposición Góis Oroso Arte e o festival
folclórico no parque do Carboeiro.

Actos para todas as idades
desde o día 24 de agosto

02

Troi. Agosto 2018. Concello de Oroso

Troi. Agosto 2018. Concello de Oroso

03

O alcalde de Oroso, Manuel Mirás, lembrou aos veciños
do municipio as obrigas que a Consellería de Medio
Rural da Xunta impuxo este ano no relativo á limpeza de
fincas e parcelas para evitar incendios forestais.
Nun bando informativo, Mirás sostén que “se nun curto
prazo de tempo os titulares non acometen os traballos
de limpeza das fincas, a lei informa de que poderá procederse á execución subsidiaria dos mesmos, repercutindo os custos ás persoas responsables”.
A Deputación da Coruña acolleu
unha reunión con alcaldes e concelleiros dos municipios de Oroso,
Neda, Mesía, Paderne, Fene, Carral,
Ordes, Miño, Abegondo, Betanzos,
Narón, Cabanas, Santiago de
Compostela e Pontedeume na que,
entre outras cuestións, se aprobaron
os estatutos da Asociación de Concellos do Camiño Inglés.

O goberno galego modificou este ano a normativa pero
a responsabilidade pasou aos concellos, que deben
comprobar que os particulares cumplen con este novo
requisito. Para facelo, os municipios non recibiron
ningún tipo de axuda e son os que reciben as numerosas
consultas dos veciños.
“A loita contra os incendios é unha prioridade para o
goberno local e pedímoslle responsabilidade aos titulares das fincas, xa que entramos nun periodo de alto
risco de incendios”, afirma o alcalde de Oroso.

O deputado provincial e concelleiro
de Turismo de Oroso, Antonio Leira,
presidiu a reunión, na que se incidiu
en asuntos como a promoción do
Camiño Inglés alén das nosas fronteiras,
como no caso do condado de
Durham, en Reino Unido, onde
historicamente comezou o percorrido
pe

O Concello colabora coa Xunta na loita contra os lumes
forestais, pois conta cunha brigada contra incendios e
Protección Civil está alerta para unha primeira intervención rápida. “Dito isto, o que non se pode é solucionar o problema trasladando de golpe a responsabilidade
aos municipios ou abrindo expedientes aos veciños”,
engade Manuel Mirás, que lamenta a nula axuda que os
concellos reciben da Xunta.

e onde a Deputación xa iniciou

contactos para a promoción do
Camiño Inglés, que terán continuidade por parte da nova asociacióna
curto e medio prazo.
"Esta alternativa é unha gran
descoñecida en Inglaterra, pero
conta cun potencial moi bo, xa que
a poboación inglesa ten unha
grande afección e interese polas
rutas xacobeas; en outubro, unha
delegación da asociación visitará
Inglaterra para promocionar o
Inglater
Camiño Inglés e abrir novas canles
de colaboración e novas perspectivas de futuro", afirmou Leira, que
avanzou que a Deputación prepara
tamén un ciclo de actividades para
promocionar a ruta na provincia
durante o mes de outubro.

O pleno do Concello de Oroso nomeu por unanimidade
Fillo Predilecto a José Miguel Couselo Sánchez, xefe da
Unidade de Hematoloxía e Oncoloxía Pediátrica do Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).
Couselo Sánchez, natural de Oroso, recibirá tamén a insignia de Ouro do Concello pola súa traxectoria profesional e pola súa vinculación co municipio, que sempre
promociona e ao que está moi unido. “Poucas veces tivemos
un recoñecemento tan merecido, José Miguel é un médico
moi prestixioso e unha gran persoa”, asegurou o alcalde,
Manuel Mirás. O acto de recoñecemento será en outono.

O alcalde de Oroso, Manuel
Mirás, e a concelleira Beatriz
Rodeiro estiveron cos nenos e
nenas do Summer Camp para
facerlles entrega do caderno
verde de Troi, antes de visitar o
Punto Limpo.

O alcalde de Oroso, Manuel Mirás,
e o concelleiro de Cultura, Luis
Rey, participaron na localidade
portuguesa de Góis na inauguración da XXII edición de GóisOroso
Arte Este ano, participan no
certame 68 artistas de 25 paises.
O Concello de Oroso enviou como
artista invitado a Tino Cuesta, que
ademais de ser médico é un gran
artista. Tanto Manuel Mirás coma a
presidenta da Cámara Municipal
de Góis, Lurdes Oliveira Castiñeira,
destacaron a calidade das obras e o
feito de que o certame non foi
posto en marcha para que fose algo
efímero; de feito, están a facer o
posible para que dure para sempre.
O Góis-Oroso Arte celébrase a
mediados de xullo en Góis e na
primeira semana de setembro en
Oroso. O evento está rodeado de
actividades de todo tipo como
grupos musicais de música tradicional. Este ano, o Concello de
Oroso enviou a Góis ao grupo
Faiscas da Pontraga.

