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Chega o “Outono Cultural” con
máis dunha trintena de actividades

desde

Como todos os anos, chega a
Oroso o “Outono Cultural”. Un programa que reúne unha trintena de
actividades entre as que están presentes iniciativas de gran aceptación
veciñal (como os contacontos, os
bailes de maiores ou as tradicionais
actividades de Nadal) con outras
novidades que de seguro deixarán
un gran sabor de boca entre os veciños, como esa mostra fotográfica
de Victorino Verea Montero, na que
o Concello de Oroso leva meses traballando.
O 3 de outubro, de 11:00 a 12:30
horas, volverá o Programa de Animación á Lectura. As contadas
serán todos os sábados, ás 11:00 h,
na biblioteca. Os últimos venres de
cada mes será a data dos obradoiros
“A Rebotica dos Contos”, de 18:00
a 19:30 horas. A esa mesma hora,
pero o terceiro venres de cada mes,
terá lugar a reunión do Club de Lectura. Tomade nota das temáticas:
“Contos en clave de sol” (outubro),
““Eu querer quéroche ben” (novembro) e “Lúa lueira” (decembro). Máis
información, na biblioteca.
OUTUBRO
Sábado 3. Curso de monitor
de tempo libre. Aínda queda unha
praza libre.
Venres 16. X Certame de artesanía Antonio Fraguas. Inauguración ás 20:30h no centro cultural.
Aberta ata o 27 de outubro.
Sábado 17. Xornadas micolóxicas. Inscricións no centro cultural.

Venres 23. Día da Biblioteca. Ás
18:00h. Fanfarra Títeres, “O soñador de historias”, no centro cultural.
Sábado 24. Conferencia sobre
drones. Ás 12:00h, centro cultural.
Venres 30. Actuación musical
de Manuel Couto. Ás 20:30h no
centro cultural.

Sábado 31. Baile de Maiores. A
partir das 19:30h. no centro cultural.
Sábado 31. Excursión á bolera
Sol-Bowling (Oleiros). Partidas de
birlos e xantar. Inscricións no centro
cultural.
NOVEMBRO
Venres 6. Outono Fotográfico.
Natalia Regueiro. Inauguración ás
20.30 horas, centro cultural. Ata o
20 de novembro.
Sábado 7. Teatro da Semente
con “Chíos”, ás 12:00h. Dirixido a
bebés e ata 4 anos.
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Venres 13. Presentación do libro “Elos de cinza”, de Xosé M.
Lobato. Ás 20:30h, centro cultural.
Domingo 15. Monicreques Babaluva, “Lume”. Ás 18:00h, centro
cultural. Dirixido ao público familiar
Venres 20. Teatro. “Desencaixados”, de O Aturuxo de Melpómene.
Ás 21:00h, centro cultural.
Sábado 21. “Bágoas da terra”
(música folk). Ás 20:00h.
Mércores 25. Acto contra a violencia de xénero.
Venres 27. Exposición fotográfica Victorino Verea Montero. Inauguración ás 20:00h, centro cultural. Ata o 8 de xaneiro.
Sábado 28. Baile de Maiores. A
partir das 19:30h. no centro cultural.
Domingo 29. Cabaré musical.
“O retrete de Dorian Gray”, por Retrete Cabarete. Ás 18:00h.
DECEMBRO
Ata día 15. Concurso de Postais de Nadal con Mensaxe. Maiores de 4 anos.
Venres 11. Festival da Gardería Municipal A Ulloa. Ás 18:00 h,
centro cultural.
Venres 18. Festival CRA e visita de paxes reais. Centro cultural.
Mércores 23. Maxia. Martín Camiña. Ás 18:00h, centro cultural.
Sábado 26. Baile de Maiores. A
partir das 19:30h. no centro cultural.
Mércores 30. Concerto de
Panxoliñas. Ás 20:30h. no centro
cultural.
DIVER NADAL. programa de
conciliación para as vacacións.

O Concello inviste 60.000 €
nas beirarrúas e iluminación
do acceso á gardería da Ulloa
O Concello de Oroso vén de investir 60.000 euros na construción de beirarrúas e instalación de alumeado público na rúa
da Ulloa, concretamente nos accesos á gardería municipal. Uns
traballos que estarán rematados nos próximos días. Así mesmo,
o Ministerio de Fomento vén de concederlle permiso ao Concello
para facer unha nova beirarrúa na zona, en concreto na marxe
dereita da N-550, entre a alameda de Góis e as beirarrúas de
acceso ao CEIP Oroso. Unhas obras que o alcalde Manuel Mirás agarda poder licitar canto antes e que “unidas ás beirarrúas
da Ulloa, suporán unha importante mellora na seguridade viaria
desta zona, especialmente para os nenos e nenas que acuden
aos centros educativos”. Como exemplo, Mirás indica que as
beirarrúas estarán separadas da N-550 por unha baranda.

O Concello embarga o aval da
Oroso crea un rexistro de
constructora para as beirarrúas posibles acolledores de
pendentes no Portiño
refuxiados de guerra
O Concello de Oroso
vén de embargarlle o aval
á empresa que mantén
dende hai anos un edificio sen rematar na rúa do
Portiño. Un paso previo
para poder así rematar
coa urbanización da zona, onde o Concello construirá
ese pequeno tramo de beirarrúas pendente e pechará
por diante o solar. As obras poderían comezar a realizarse a finais deste mes de outubro.
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O Concello creou un rexistro de posibles acolledores
de refuxiados de guerra no que se poden anotar todos
os veciños/as que queiran acoller refuxiados nas súas
casas. Só hai que dirixirse ao Gabinete da Alcaldía (981
691 478). Pódese elixir entre só menores de idade ou
familias completas. A concelleira de Benestar Social,
Beatriz Rodeiro, explica que “a raíz da situación de Siria, moitos veciños nos preguntan como poderían colaborar ou acoller a un refuxiado. Co rexistro, poñemos á
súa disposición todos os nosos medios para realizar os
trámites e converterse en familias de acollida”.
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Récord de participantes nas
actividades deportivas e de adultos

Co inicio de outubro comezan tamén as actividades deportivas e das
actividades para adultos que organiza o Concello de Oroso. Unhas actividades que cada ano medran en participación, como demostran os máis
de 600 nenos e nenas que practican algún deporte ou os 168 adultos
que participan en informática, música, memoria, taichí e ximnasia de
mantemento (esta última a máis solicitada con máis de 80 inscritos e Unha das novidades deste ano: as clases
ata cinco grupos en Sigüeiro, Os Ánxeles e Senra). Aínda que o curso na categoría “biberón” na ED Xuventude
vai comezar, aínda quedan prazas libres. Infórmate no centro deportivo
Juanito Amigo ou no centro cultural. Hai onde elixir: taekwondo, tenis de mesa, ximnasia rítmica, ximnasia acrobática, squash, xadrez, zumba kids, patinaxe, hóckey e atletismo infantil. Unha oferta que medra cada ano grazas
á colaboración entre o Concello e os clubs deportivos, que tamén lles ofrecen aos pequenos a posibilidade de participar en competicións federadas. Este ano, por exemplo, a novidade é o equipo Hockey Patín Oroso que poderá
competir no polideportivo de Sigüeiro grazas ás obras feitas polo Concello durante este verán.

Oroso investirá máis de
150.000 euros na mellora da
rede viaria e de saneamento
O Concello de Oroso vai investir un total de 128.112 euros na mellora da rede viaria nos lugares de Valverde-O Curro (Vilarromariz), Oroso de Abaixo-Berdomás (A Gándara),
Pedralba-Cabanas (Os Ánxeles) e en Recouso (Marzoa). O
concelleiro de Obras, Eduardo Veiras, explica que “se trata
O Concello renovará a rede de saneamento na avenida
de algo máis de catro quilómetros de pistas nas que se perfida Grabanxa, entre a rúa do Deporte e a nova gardería
larán as cunetas a ambos lados e se procederá a pavimentar
os viais ben con mestura bituminosa en quente ou ben con rego asfáltico”.
Así mesmo, o Concello de Oroso vai a acometer a renovación parcial da rede de saneamento na avenida da
Grabanxa, concretamente entre a rúa do Deporte e a gardería Chousa Nova. Eduardo Veiras explica que “as
obras consisten na renovación de parte da rede de saneamento que hai na avenida da Grabanxa, que xa é moi
antiga e está nun estado bastante deficiente. Ademais, son canalizacións feitas en fibrocemento, é dicir, dunha
calidade moi inferior á que agora imos colocar”. As obras están orzamentadas en 36.423 euros e o Concello prevé
licitalas en próximas datas.

3

Edita e imprime:
Concello de Oroso

Telfs: 981 691 478
981 690 903

www.concellooroso.com
info@concellooroso.com

Foi noticia...

Décimo aniversario de GoisOrosoArte
Dez anos de historia nos que case un milleiro de artistas e de obras
teñen pasado polo centro cultural Fernando Casas e Novoa para disfrute dos veciños e veciñas de Oroso. Son as impresionantes cifras do
certame internacional GoisOrosoArte, que este ano celebrou a súa
décima edición cunha mostra na que tomaron parte 54 artistas galegos e portugueses. A mostra poderá visitarse ata o venres 2 de
outubro.

A inauguración contou coa participación do
presidente da Deputación da Coruña

Sigüeiro acolleu unha reunión de técnicos de Concellos
por onde pasa o Camiño Inglés
para acordar a súa participación en FairWay, un congreso
sobre o Camiño ao que acudirán da man da Deputación e
sen que custe nin un euro.

Axenda: Outubro
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- Fin de GoisOrosoArte.
- Inicio de clases de xadrez.
- Festas en Senra, orquestras
Cinema e París de noia
- Curso de Monitor de Tempo
Libre (hai unha praza libre)
- Contacontos. “Contos en
clave de sol”, ás 11:00h.
- Inicio dos cursos de
Iniciación e Avanzado de
bailes latinos e os cursos para
xóvenes e adultos de baile
deportivo do Taller Alecrín (hai
prazas: 881 976 742)
- Festas en Senra, orquestras
Combo Dominicano e Samba.
- Festas en Senra. Misa
solemne ás 13:00 h, coa
Banda de Música de Ordes.
Orquestra Palladium.

As creacións de Pepe Carreiro volveron arrasar en Oroso. “Os Bolechas na máquina
do Tempo” serviron para poñer
o broche de ouro a unha Semana Cultural moi concorrida,
a pesar de que a climatoloxía
non acompañou en exceso.
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17

- Inicio Curso CONT4 Xestión.
- Inicio das clases de baile
moderno para nenos e mozos,
así como do curso avanzado para
adultos de bailes latinos e de
salón do Taller Alecrín.
Fin das inscricións nas IV
Xornadas Micolóxicas.

Inauguración do X Certame de
Artesanía Antonio Fraguas. Ás
20:30 h. Centro cultural.
- IV Xornadas Micolóxicas.
9:00 h. centro cultural. Xantardegustación no Restaurante
Mariñaos
- Contacontos. “Contos en clave
de sol”, ás 11:00h.
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Os alcaldes de Oroso, Manuel Mirás, e Santiago, Martiño
Noriego, apostan por recuperar o proxecto “Vías Verdes”,
impulsado por Mirás. O obxectivo é converter os camiños de
ferro en desuso en rutas para o
sendeirismo.

23

- Día da Biblioteca. Fanfarra
Títeres, “O soñador de historias”.
18:00 h.

24

- Conferencia sobre drones. Ás
12:00 h. Centro cultural.
- Contacontos. “Contos en clave
de sol”, ás 11:00h.

30

- A Rebotica dos Contos. 18:00
h. Biblioteca municipal.
- Música. Manuel Couto. Ás 20:30
h. Centro Cultural.

31

- Excursión á bolera Solbowling
(Oleiros). Birlos e xantar.
- Baile de maiores. Ás 19:30 h.
- Contacontos. “Contos en clave
de sol”, ás 11:00h.

