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O Concello xa ten todo listo para 
a XIX Festa da Troita, que terá 
lugar do 8 ao 10 de maio. “Unha 
edición que inclúe máis música ca 
nunca, coas mellores orquestras 
de Galicia e con máis pasacalles 
grazas aos acordos de colabora-
ción que asinamos coas asociacións 
culturais de Oroso: Lembranzas do 
Tambre, Buxos Verdes, Néboas no 
Cumio e Amigos do Acordeón”, ex-
plica o alcalde Manuel Mirás.

O éxito acadado o ano pasado 
polo Mercado Medieval de Arte-
sanía e Oficios levounos a dar un 
paso máis aló e celebrar este ano a 
primeira Feira da Cervexa Artesá 
de Sigüeiro, con máis de trinta 
variedades de cervexa e sete fabri-
cantes. Tamén haberá un curso de 
elaboración de cervexa. O Mercado 
Medieval contará cuns 25 postosde 
artesanía e de alimentación artesa-
nal, ludoteca infantil, carrusel e dis-
tintos espectáculos.

Outra novidade é a recuperación 
das sesións de Arte na Rúa, como 
actividade paralela á exposición de 
arte da Asociación de Amizade e 
das Artes Galego Portuguesa que 
reunirá a artistas locais e portugue-
ses. “Todos os que se acheguen por 
Sigüeiro poderán ver como é o pro-
ceso de creación destes artistas, 

que estarán na praza Isaac Díaz 
Pardo amosando as súas técnicas 
e creacións”, explica Antonio Leira, 
coordinador da Festa da Troita.

A XIX Festa da Troita manterá 
tamén os seus sinais de identidade 
como o Festival Oroso en Vivo, coas  
orquestras: París de Noia e Fania 
(venres 8), Panorama e Esencia 
(sábado 9) e Combo Dominicano 
e Bahía Blanca (domingo 10). A de-
gustación de troitas do domingo 
volverá a repetir o récord acadado 
en 2014, pois contará coa participa-
ción de 38 bares e restaurantes que 
ofrecerán troitas con cada consu-
mición. Unha degustación que terá 
lugar de xeito paralelo á organizada 
polo Concello de Oroso na Alameda 
de Góis, que comezará ás 12:30 ho-
ras. O pregón será ofrecido por Fran 
Rey e Pedro Brandariz, o “gordo” e 
o “calvo” do Luar, ás 13:30 horas, 
coincidindo coa entrega de premios 
do campionato de pesca.

Unha Troita para bater récords

Os contos clásicos. 11:00 
horas, Biblioteca16

Os contos clásicos. 11:00 
horas, Biblioteca23A
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o - Fin prazo para participar no 
concurso de marcapáxinas
- XIX Festa da Troita.
- 20:30. Exposición arte.
- 22:30. París de Noia e Fania.

8
Teatro Ghazafelhos,“Contos 
de lobo”. Ás 18:00 horas.18
Obradoiro Letras Galegas 
“Imos xogar con Xosé 
Filgueira Valverde”

19

XIX Festa da Troita
- 9:30 Camp. Pesca Infantil
- 11:30. Xogos Populares, 
coches antigos e Mercado 
Medieval
- 12:30. Degustación troitas.
- 13:30. Pregón e entrega de 
premios concurso de pesca
- 14:30. Xantar popular 
- 19:30. Combo Dominicano e 
Bahía Blanca.
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XIX Festa da Troita
- 9:00 Campionato Pesca.
- 11:30. Obradoiros infantís.
- 11:30. Mercado Medieval.
- 18:00. Malabarista
- 19:00. Obradoiro de bailes e 
folk (Lembranzas do Tambre 
e Néboas no Cumio)
- 22:30. Panorama e Esencia
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Fin do prazo para participar 
no concurso de Selfies6

Fin do prazo presentación de 
obras para GoisOrosoArtes 201515

Visita a Sigüeiro do gran mestre 
de taichí Liming Yue. 16:30 h, 
centro cultural

13

E o sábado: obradoiros de balde para 
a rapazada ás 11:30 h. e o malabarista 
Guillermo Solo ás 18:00 h. Ambos na 
praza do Concello

Fin de prazo solicitudes 
novo ingreso gardería Ulloa31

II Marcha BTT de Troita, 
do club Tambre Bike17

http://www.concellooroso.com/docu/doc/programa_troita_19.pdf
http://www.cervezasnacionales.es/feria-de-la-cerveza-artesana-de-sigueiro-oroso/
http://www.cervezasnacionales.es/feria-de-la-cerveza-artesana-de-sigueiro-oroso/
http://www.concellooroso.com/show_content.php?section=4&subsection=58&content=140&PHPSESSID=cdb5fbeeed904cf5f931c0d374918801
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O Concello de Oroso vai comezar nos próximos días 
unha serie de actuacións de mellora nas parroquias de 
Senra e Marzoa. Así, en breve darán comezo a primei-
ra fase das obras de asfaltado da pista de que Pon-
te Arderiz con Castiñeiro Redondo, cunha extensión 
aproximada de 1,2 quilómetros.

Así mesmo, o Concello de Oroso está a proceder a 
unha serie de actuacións de mellora na parroquia de 
Marzoa, entre as que se inclúen o pintado da estrada 
que une Altiboi e Folgoso, a reparación da contorna do 
campo da feira de Marzoa e a dotación dun novo mobi-
liario para o centro social da parroquia.

Uns traballos que se unen aos novos vestiarios do 
pavillón polideportivo de Sigüeiro e ao remate das 
obras de recuperación do lavadoiro de Piñeirón (Gán-
dara). 

Inicio en breve de obras de
mellora en Senra e Marzoa

XUÑO

1

O Concello de Oroso informa de que a piscina mu-
nicipal ten previsto abrir as súas portas dende o 1 de 
xuño, en horario de 11:00 a 21:00 horas todos os días 
da semana. Por esa razón, dende o Departamento de 
Deportes ábrese tamén o prazo para tramitar os car-
nés de abonados. Os empadroados terán unhas cotas 
de 17 euros (de 4 a 16 anos) e 25 euros (maiores de 
25 anos). Ademais, o Concello fai un desconto do 20% 
ás familias numerosas. Para os non empadroados, os 
prezos serán de 24 e 32 euros, respectivamente. O 
prezo da entrada será de 1,5 euros (nenos/as de 4 a 16 
anos) e 2 euros (maiores de 16 anos). 

O impreso para tramitar o carné pódese conseguir 
na web municipal (www.concellooroso.com) e é 
preciso achegar xustificante do pago das taxas, foto 
tamaño carné e, se fose o caso, xustificante do carné 
de familia numerosa.

Abertas as solicitudes de 
carnés de aboado para a piscina

O Concello de Oroso vai licitar este mes de maio as obras 
de construción dunha senda peonil que unirá a rúa do Portiño 
coa rúa da Ulloa, de xeito que os veciños desta importante rúa 
de Sigüeiro verán mellorado e acurtado o seu camiño de acce-
so tanto á escola infantil da Ulloa como ás instalacións do novo 
CEIP de Oroso. Uns traballos que poderían coincidir coa execu-
ción das beirarrúas na avenida de Compostela, no tramo entre 
a Alameda de Góis e a rotonda. Unhas obras nas que o Concello de Oroso vén de cambiar o proxecto presentado 
ao Ministerio de Fomento para incrementar a seguridade dos peóns a través da instalación dunha varanda de se-
paración coa N-550. Unha medida de seguridade especialmente tendo en conta a gran cantidade de nenos/as que 
usarán este acceso ao colexio.

Melloras nos accesos á 
gardería e ao colexio

https://www.concellooroso.com/pasarela/tasas.php?tasa=reservas
http://www.concellooroso.com/show_content.php?section=4&subsection=52&content=2435
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O Concello de Oroso ten preparado un programa especial de activida-
des para conmemorar o Día das Letras Galegas, que este ano está dedi-
cado á figura de Xosé Filgueira Valverde. Así, o luns 18 de maio, ás 18:00 
horas, o auditorio do centro cultural de Sigüeiro acollerá a actuación de 
Teatro Ghazafelhos, que representará “Contos de Lobo”. Acto seguido, 
terá lugar a entrega de premios da décima edición do Concurso de Mar-
capáxinas.

Para o martes 19 de maio, tamén ás 18:00 horas, Obradoiro Eduvía 
presentará “Imos xogar con Xosé Filgueira Valverde”, un xeito ameno e di-
vertido de achegarse á figura á que está dedicado esta edición das Letras 
Galegas. Iso si, para participar é preciso anotarse previamente na biblio-
teca municipal de Sigüeiro ou chamando ao teléfono 981 690 903.

Teatro, marcapáxinas e 
obradoiros para as Letras Galegas

MAIO

18-19

O Club ciclista Tambre Bike, en colaboración co Concello de 
Oroso, organiza a segunda edición da marcha BTT da Troi-
ta, que nesta ocasión separarase do programa de actividades 
da Festa da Troita para medrar en protagonismo. A proba, de-
nominada “Ruta dos regos”, terá lugar o domingo 17 de maio 
e percorrerá algúns dos recunchos naturais máis fermosos do 
municipio. 

Trátase dunha ruta non competitiva, dunha dificultade técnica media e dunha dificultade física media alta, que 
sairá ás 9:30 horas do pavillón municipal de Sigüeiro. Haberá dúas rutas, de 45 e 52 quilómetros, respectiva-
mente, e o prezo de inscrición é de 10 euros. As anotacións poden realizarse a través de www.galitiming.com. 
Haberá dous avituallamentos durante a marcha e un terceiro na meta, así como agasallos especiais para o equipo 
ou clube máis numeroso, o que viñera de máis lonxe, ao ciclista máis veterán e á ciclista de menor idade.

Segunda edición da marcha 
BTT da Troita: “Ruta dos regos”

MAIO

17

https://www.facebook.com/events/965176430161215/
https://www.facebook.com/events/965176430161215/
http://www.galitiming.com
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Edita e imprime: 
Concello de Oroso

Telfs: 981 691 478
981 690 903

www.concellooroso.com
info@concellooroso.com

Foi noticia...

Algo máis de seiscentos 
veciños e veciñas de Oroso, 
maiores de 60 anos e os seus 
acompañantes, participaron na 
tradicional Festa dos Maiores 
do Concello de Oroso, celebra-
da no polideportivo.

Goteo continuo de éxitos dos 
rapaces da ED Xuventude Oroso

Os benxamíns 
da ED Xuventude 
Oroso B procla-
máronse cam-
pións de Liga na 
Segunda División 
Benxamín, grupo 
31-32. Pola súa 
banda, os alevíns 
arrasaron no Tor-
neo ED Xuventu-
de, disputado en 
Sigüeiro .

Gran éxito da primeira edición do 
concurso infantil de tapas frías

Javier Loren-
zo Sanmartín, de 
7 anos, gañou o I 
Concurso Infantil de 
Tapas Frías cos seus 
“Canapés Magdale-
na”, feitos con pan 
de molde, salmón, queixo, cangrexo, aguacate, 
maionesa, eneldo, pementa branca, limón e acei-
te. O segundo premio foi para Marta Xuan Martínez 
Ruíz con “Milhojas mariñeiras con acompañamento 
de queixo sorpresa” e o terceiro para Lucía Tabarés 
Rodríguez con “Hoxaldre mixto”.

Grazas a todos os veciños 
que participastes na Gala So-
lidaria pola vosa  achega de 
alimentos para as familias máis 
desfavorecidas. E grazas ta-
mén aos artistas que colabora-
ron desinteresadamente.

Noraboa ás integrantes do 
Club Patín Oroso pola súa exhi-
bición durante IV Campionato 
de Patinaxe Artística disputado 
no polideportivo. Con esta can-
teira non é de estranar que os 
éxitos comecen a chegar.

Manolo Pazos, premio á 
traxectoria da II Gala da Cultura

O historiador Manolo Pazos (Marzoa) recibiu o 
premio á traxectoria na II Gala da Cultura polo seu 
traballo a prol da memoria histórica e, en especial, 
á posta en valor da historia e o turimo de Oroso. 
Tamén se distinguíu a Banda Lira de Senra (entida-
de), Perico González Balado e Alexandro Fernández 
Pita (promesa) e Restaurante Mariñaos (empresa).

A III Carreira Pedestre de Oroso 
sobrevive ao diluvio

Os atletas Nuno 
Costa e Sara 
Seoane gañaron 
a III Carreira Pe-
destre Concello de 
Oroso, que reuniu 
a 340 atletas. As 
fortes choivas que caeron durante a proba condi-
cionaron tanto a asistencia de corredores como o 
desenvolvemento da mesma, poñendo a proba o 
espírito deportivo tanto dos corredores como dos 
seus acompañantes. Parabéns a todos cantos to-
mastes parte na carreira.




