
 

 

 

 

 

 



 

         Ponte Sigüeiro 

 
INTRODUCIÓN 

 

 

O Concello de Oroso é un municipio de tamaño medio no contexto provincial e autonómico, 

sitúase no centro meridional da provincia da Coruña formando parte da Comarca de Ordes e da Área 

Metropolitana de Santiago de Compostela. 

Na actualidade temos unha poboación próxima aos 10.000 habitantes, xa que experimentamos un 

gran crecemento de poboación, sobre todo no que se refire aos 10 últimos anos, sendo un dos 

concellos con maior índice de crecemento destacando unha porcentaxe de familias novas que veñen 

establecéndose no noso concello e o elixen como lugar de residencia. 
No Concello de Oroso temos a obriga e a responsabilidade de facer de Oroso un concello 

aberto, dar a coñecer os nosos costumes , a nosa cultura, os nosos lugares, en definitiva facer 
de Oroso un concello aberto e dinámico, e pensamos que con actuacións deste tipo estamos na 
boa liña, pois os veciños e visitantes así nolo manifestan. 
 
FESTA DA TROITA 

 
 

Inaugurada no ano 1997, ano tras ano ten lugar o Concurso de Pesca de Troita, no que 
se congregan numerosos afeccionados á pesca. 

Ten lugar durante a segunda fin de semana do mes de maio, sendo este ano os días 7,8 
e 9 de maio de 2010. 



A Festa da Troita non é soamente unha festa gastronómica, vai máis ala, como non pode ser 

doutra maneira. 
No Concello de Oroso degústanse cerca de 6000 quilos de troita que reparten entre o 

Concello e os hostaleiros, para que estes á súa vez preparen nas distintas receitas este prezado 
xantar para pracer de todos os visitantes. 

 

 
 
Xunto coa celebración da Festa da Troita , diversos actos  completan a oferta cultural co 

obxecto de elevar a calidade do evento. 
A Festa da Troita é cultura, é amizade, é relación entre pobos, en definitiva é un lugar de 

encontro onde todos teñen unha boa acollida. 

 
 
FEIRA DOS OFICIOS E DA ARTESANÍA 
 
  

 
 

Partindo dos nosos costumes xurdiu a idea de organizar unha Feira de recuperación e 
mostra de oficios artesáns dos nosos antepasados para achegalos á cidadanía, petición esta 
nacida mediante a suxestión de artesáns próximos que nos fan recuperar e retroceder no tempo 



ao mesmo que espertar un interese e unha grande ilusión entre os visitantes que se acercan por 
primeira vez a estes oficios que descoñecían ou daban por desaparecidos. 
 Este evento permite darse a coñecer en maior medida, converténdose nun evento 
sociocultural de gran transcendencia e cun notable éxito. 
 Os artesáns e participantes da Feira teñen a oportunidade de poñer en marcha o 
intercambio de ideas e de información así como ter un excepcional escaparate de venda dos 
seus produtos. 
 Durante este días podemos presenciar en vivo como os oficios e a artesanía recobran 
vida, como neste espazo e marco o intercambio nos leva e transporta a novas experiencias e 
formas de vida  e ao mesmo tempo nalgún caso a poder participar dos obradoiros e actividades. 

 Para todo iso o Concello de Oroso acondiciona un espazo adecuado para que os 
participantes – artesáns poidan habilitar e instalar os seus postos, sendo este espazo totalmente 
gratuíto, cun compromiso por parte dos participantes de elaborar e traballar en directo, e poder 
mostrar os seus produtos cara ao público visitante. 

O horario será de 11:00 horas a 22:00 horas, estando desde as 22:00 horas ata as 09:00 
horas vixiado por parte da organización. 

 

 Obradoiro de vimbio e cana, Obradoiro de esparto, 
Obradoiro de herbas, Obradoiro de queixo artesán, Obradoiro de marroquinería, Obradoiro de 
caza, Obradoiro de olería, Obradoiro de apicultura, Obradoiro do pan, Obradoiro de talla de 
madeira, Obradoiro de cerámica, Obradoiro de tapices, Obradoiro de xoiería, Taller do ferreiro, 
Taller da navalla, Taller  do canteiro, Obradoiro de encadernación, Taller do torneiro….  

 
Queremos que este sexa un espazo onde compartir experiencias e sensacións e que se 

converta nun lugar de encontro. 
 
 
 
LUGAR DE ENCONTRO 
 
Ano tras ano é  prioritario para o Concello de Oroso apostar fortemente pola realización 

dunha Festa da Troita  de calidade promocional e cultural, diversos factores coadxuvan neste 
obxectivo; por un lado, a Festa da Troita de Oroso foi declarada de Interese Turístico, un reto 
importante que asumimos con moita ilusión e  responsabilidade. 

Oroso é un fermoso concello conformado por numerosos ríos situado no último tramo do 
Camiño Inglés que  xunto coa súa gran tradición gastronómica na preparación de troitas  o 



configuran como un lugar para desfrutar, dos ríos, das diversas áreas recreativas 
acondicionadas nas marxes dos ríos, da gastronomía, das rutas de sendeirismo e do deporte ao 
aire libre. 

A súa capital, Sigüeiro, está situada estratexicamente no centro do eixe  atlántico de 
comunicacións de Galicia moi preto de Santiago de Compostela, do aeroporto de Lavacolla  e da 
Coruña, o que favorece o asentamento de poboación nova, que dispón dunha oferta variada de 
servizos públicos de tipo social, cultural e deportivo. 

 
Para todo iso, o Concello de Oroso desprega no mes de maio unha infraestrutura de 

equipamento e recursos humanos: Policía Local, Garda Civil, Protección Civil, Cruz Vermella, 
técnicos e persoal do Concello, técnicos da Xunta de Galicia, técnicos da Federación Galega de 
Pesca e por suposto o incalculable labor dos voluntarios para a instalación de diversas carpas 
que permiten facerlles fronte ás inclemencias do tempo nesta época  fan posible a organización 
da Festa da Troita. 

 

 
 
Dende os primeiros anos, a promoción da festa contou co apoio dos medios de 

comunicación, prensa escrita, radio e televisión, apoio que se foi incrementando anualmente, 
convertendo esta Festa nunha plataforma de promoción tanto da nosa vila como dos 
participantes. 

Oroso é un Concello acolledor onde cada día máis persoas establecen a súa residencia, 
elíxennos pola amabilidade das nosas xentes, a gastronomía, as comunicacións; vivimos cara 
aos ríos e a súa riqueza e natureza forma parte da nosa paisaxe pero o que é máis importante é 
unha parte relevante do cada día, todo isto fai que nos sintamos privilexiados do que somos e do 
que podemos dar. 

Por outra banda, non hai que esquecer que o noso concello é a última etapa do Camiño 
Inglés, por tanto é unha vila na que numerosos peregrinos pasan a noite e tal e como xa 
recoñeceu publicamente a Consellería de Cultura é un camiño en auxe, e por todo isto estímase 
que o número de visitantes da Festa da Troita acade cifras moi superiores nos vindeiros anos. 

 É por iso que dende o Concello queremos ofertar un evento de calidade, no que os 
visitantes se sintan en consonancia coa Festa que estamos a levar a cabo, onde as xentes  que 
nos visitan, as persoas que participan na Feira de Oficios e Artesanía, os Pescadores que 
participan  no Concurso, en definitiva, entre todos, fagamos desta Festa da Troita un lugar de 
encontro. 
 

 



 


