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O paseo do río Carboeiro é o
auténtico pulmón verde de Oroso

Oroso, para vivir

Oroso non perde as súas
tradicións, como a malla

Oroso é un dos municipios galegos
que experimentou un maior crecemento
nos últimos anos. Un crecemento tanto
cuantitativo como, especialmente, cualitativo, pois foi quen de incrementar nun
25% a súa poboación no último lustro
ofrecéndolles cada día máis e mellores servizos aos veciños. É por iso que
o lema do municipio, Oroso para vivir, é
máis ca iso, é toda unha declaración de
principios.

As actividades de conciliación familiar
son un sinal de identidade de Oroso

O centro cultural de Sigüeiro é o
epicentro cultural do municipio

ocio de 60.000 m2 en pleno centro da
vila onde antes pouco máis había ca lama e toxeiras. Iso é calidade de vida.
Unha calidade de vida que se nota,
non só na mellora do firme das nosas
estradas, en que cada ano máis fogares nas parroquias conten con abastecemento de auga ou en que os veciños
poidan chegar andando ata Sigüeiro
por seguras sendas peonís; senón especialmente na ampla e variada lista de
servizos que lles presta o Concello aos
seus veciños. Os programas de conciliación familiar, os obradoiros culturais,
as escolas deportivas, os programas de
animación á lectura, a escola de música, as actividades para a terceira idade,
a teleformación, as mellores exposicións
culturais... son só algúns exemplos dos
servizos aos que teñen acceso os veciños e veciñas de Oroso. E é que, todo
xunto, fai un Oroso de futuro, un Oroso
para vivir.

Se tiramos de estatísticas, o Concello
multiplicou por cinco o seu inventario
municipal de bens, que actualmente
ascende a máis de 30 millóns de euros.
Unha situación que é froito, en gran parte, da entrada en vigor do Plan Xeral de
Ordenación Municipal, que non só está
a dotar a Oroso de solo urbanizable e
industrial, senón que aposta por un urbanismo sostible que permitiu crear case 200.000 metros cadrados de zonas
axardinadas e áreas recreativas nos últimos anos. Unhas zonas que teñen o paseo
O Concello de Oroso multiplicou por
do río Carboeiro como
cinco o seu inventario municipal de
grande
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Reurbanización da rúa do Portiño. A Deputación da Coruña vén de financiar con 200.000 euros os traballos de urbanización da rúa do Portiño, unha das materias pendentes
do Goberno municipal, xa que se trata dunhas obras moi
demandadas polos veciños. As obras consistirán na construción de beirarrúas de 2,5 metros de ancho, na execución da
rede de pluviais, no soterramento da rede eléctrica e na instalación de novos puntos de luz. Para mellorar a seguridade
viaria, o Concello xa instalou pasos de peóns elevados na zona e estuda prolongar as beirarrúas ata a gardería da Ulloa.

Sigüeiro
medra ao
ritmo do
Plan Xeral

O novo ensanche de Sigüeiro. As obras de urbanización
da primeira fase da Área de Reparto Nº 1, coñecidas popularmente como o novo ensanche de Sigüeiro, están a piques
de rematar. Unhas obras que permitiron a apertura de novas
rúas que comunican o centro da capital municipal co polígono industrial e coa parcela onde se instalará o novo colexio.
Uns traballos que, xunto ao novo centro deportivo multiúsos
e ao novo centro de saúde, cambiarán a fisionomía desta
parte de Sigüeiro. E é que ademais de amplas beirarrúas, habilitáronse numerosas novas prazas de aparcamento.

Todas as grandes obras que están
en marcha en Sigüeiro xa estaban
contempladas no PXOM
Cando en febreiro de 2005 entraba
en vigor o Plan Xeral de Ordenación
Municipal de Oroso non foron poucos
os que non lle deron a importancia que
conlevaba ou mesmo o tacharon de
irreal. Mais o tempo ten estas cousas:
ao final pon a cadaquén no seu sitio e
o PXOM amosouse como o elemento
fundamental para o desenvolvemento
de Oroso e, en especial, da súa capital
municipal, Sigüeiro.

Un PXOM do que
se está a beneficiar
todo o municipio, non
en balde o inventario
municipal de bens
multiplicouse por cinco ata acadar os 30 millóns de euros.
Porén, os efectos beneficiosos do PXOM
son especialmente evidentes en Sigüeiro. Nestes días, estanse a rematar as
obras de urbanización do primeiro dos
dous polígonos da Área de Reparto Nº
1, que ocupan unha superficie total de
140.000 metros cadrados no mesmo
centro da vila. Se esta zona está chamada a ser o novo ensanche de Sigüeiro,
situada entre o paseo do Carboeiro e as
instalacións deportivas municipais, en
breve comezarán os traballos de urbanización do segundo polígono, 74.000
m2 situados entre a N-550 e o paseo
do Carboeiro.

Un dos que tiñan total confianza na
importancia desta ferramenta para o futuro de Oroso era o seu alcalde, Manuel
Mirás, quen non se cansa de repetir que
todo o que está en marcha no municipio
é posible porque estaba contemplado
neste plan. “Non me cansarei de diciAdemais, nestes momentos está en
lo: Oroso é o que é grazas ao Plan Xe- tramitación unha modificación puntual
ral que fixemos en 2005”, sinala Mirás do Plan Xeral para incluír nel as 67 hecFranqueira, “pois nel tiñamos reservado táreas da marxe dereita da Avenida da
espazo para os dous novos polígonos Garabanxa. Unha actuación que permiindustriais, para o colexio, para o cen- tiría a construción de ata 1.000 novas
tro de saúde e para
o paseo fluvial do río
O Concello planea construír un
Carboeiro, que moitos
parque fluvial á beira do río Tambre
mesmo chegaron a
para desfrute dos veciños de Oroso
declarar irrealizable”.
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A rotonda da N-550. Axudar a reducir as tradicionais retencións de tráfico na N-550 e facilitar o acceso dos vehículos tanto ao polígono de Sigüeiro como á gardería e ao novo
CEIP. Este é o obxectivo da rotonda que o Concello está a
construír no punto quilométrico 48,5 da N-550. Unha obra
que conta cun orzamento de case 680.000 euros e un prazo de execución de seis meses. Escoitando aos veciños, as
obras non suporán o desvío do tráfico por ningunha rúa de
Sigüeiro, xa que se executarán en dúas fases, de xeito que
sempre quede un carril habilitado para a circulación.

Un novo espazo de lecer. O Concello vén de rematar as
obras de acondicionamento da alameda de Góis, orzamentadas en 101.000 euros. Uns traballos que permitiron habilitar unha grande área de ocio en pleno centro da vila que
pode ser empregada como parque, como praza para acoller
eventos e actuacións musicais, así como espazo de lecer
para os veciños e veciñas do municipio, dando continuidade
ao paseo fluvial do río Carboeiro. Ademais, grazas a unha
achega do Plan E, toda a zona xa conta cun novo alumeado
público.

Unha modificación puntual do PXOM
permitirá crear unhas 1.000 novas
vivendas na avenida da Garabanxa
vivendas en toda a zona. Ademais, o
Concello pretende tamén acollerse a un
plan de rexeneración ambiental para recuperar o ecosistema propio do río Tambre, posibilitando a creación dun gran
parque fluvial para o desfrute de todos
os veciños e veciñas de Oroso.

actuacións programadas dende o Concello,
como a rehabilitación
da rúa Camiño Real, a
urbanización do Monte Barreiro ou a dotación de pasos de peóns elevados, que
reduciron a velocidade dos vehículos no
centro da vila.
E, de cara ao próximo futuro, o Concello traballa precisamente en resolver os
problemas de tráfico que afectan á capital municipal, por onde pasan 31.000
vehículos diarios (o 13%, pesados). Por
unha banda, xa se conseguiu que a variante de Sigüeiro fora tramitada como
proxecto independente, o que axilizará a
súa execución. Ademais, o Ministerio de
Fomento xa confirmou a ampliación do
enlace de Sigüeiro da AP-9 e someteu a
información pública a aprobación provisional do estudo do enlace sur, sentido
Santiago. Cun orzamento de 7,9 millóns
de euros, este proxecto solucionará en
gran parte os problemas de tráfico en
Sigüeiro e converterase nun gran atractivo para as empresas que queiran instalarse no municipio.

Unhas melloras que non só están a
propiciar a chegada de novos veciños,
senón que incrementan a calidade de
vida dos xa residentes. Así, as previsións recollidas no PXOM están a permitir articular un novo Sigüeiro, onde todos
os servizos están xuntos e facilmente
accesibles. Unha vez rematadas todas
as obras en marcha, no centro da vila
estarán situadas as oficinas municipais,
o centro cultural, as instalacións deportivas (piscina, pistas de pádel e squash,
campo de fútbol, pavillón municipal...),
o centro de saúde e o novo colexio, ao
que os nenos mesmo poderán chegar a
pé polos sendeiros do paseo fluvial, sen
riscos de ter que cruzar ningunha estrada.
Os desafíos
A todo isto hai que
sumar as distintas

futuros pasan por
axilizar a variante de Sigüeiro e
construír o acceso sur á AP-9
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Levando a cultura ás parroquias. A cultura é unha das apostas máis importantes do Concello,
como amosa o dinamismo do centro cultural de Sigüeiro. Porén, as
parroquias non quedan alleas a
esta realidade. Non só son sede
de actividades (tanto obradoiros
como iniciativas como a malla ou
a sega), senón que están a incrementar as súas infraestruturas
culturais. Á biblioteca de Marzoa
ou á aula de lectura de Vilarromarís hai que engadir tamén o centro
cultural de Trasmonte, un novo
edificio no que o Concello investiu máis de 116.000 euros e que
é hoxe en día o punto de encontro
dos veciños desta parroquia. Un local de 134 m2 que os veciños se
están a encargar de dotar de vida.

Sendas peonís entre
Vilacide e Sigüeiro

Inicio da senda peonil de Penateixa,
que discorre ao longo da CP-3801

As obras de construción das sendas
peonís en Vilarromarís veñen de rematar

Unhas parroquias
para vivir

Marzoa terá un camposanto
municipal. Despois de máis de
trece anos de trámites, debates
e discusións, Marzoa disporá dun
camposanto municipal no lugar da
Cruz do Folgoso. Un camposanto
con capacidade para 385 nichos
e cuxo proxecto foi consensuado
entre o Concello e os veciños. Ademais, a veciña parroquia de Oroso
albergará o primeiro tanatorio do
municipio, toda vez que o Concello xa lle concedeu a preceptiva
licenza á empresa privada que o
vai construír. O edificio, de planta
baixa e con tres salas de velorio,
ocupará unha parcela de máis de
9.000 m2 no lugar da Penela, a
carón da N-550 e moi preto de onde se establecerá o parque empresarial San Martiño II.
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O lema do Concello, Oroso para vivir,
é unha clara declaración de intencións
dos seus gobernantes. E cando falamos
de Oroso, facémolo dos seus 72,23
quilómetros cadrados e das súas once
parroquias: Os Ánxeles, Calvente, Cardama, Deixebre, A Gándara, Marzoa,
Oroso, Pasarelos, Senra, Trasmonte e
Vilarromarís. Por iso, a política de investimentos do Concello beneficia por
igual a todas as parroquias, priorizando
aqueles proxectos que favorezan a un
maior número de veciños.

se complementaron cun investimento
de 140.000 euros na mellora das instalacións da depuradora de Oroso ou
cos 162.000 que se investiron en levar
o abastecemento de auga ás casas situadas entre a N-550 e as localidades
de Vilalbarro e O Cruceiro. Obras como
esta, unidas ao abastecemento a Senra
e Cardama inaugurado en 2008, camiñan a que nos próximos meses todas
as parroquias teñan servizo de abastecemento de auga.

Así mesmo, o Concello tamén está a
De feito, o Concello está enmarca- desenvolver un importante proxecto de
do en varios proxectos para mellorar a seguridade peonil nas parroquias a tracalidade de vida dos veciños e veciñas vés de sendas peonís. Ás primeiras inidas parroquias e dotalos das mellores ciativas de Vilacide e Trasmonte uníroninfraestruturas e servizos. Así, o Con- se recentemente as sendas peonís da
cello investiu 670.000 euros na rede Gándara-Porto Avieira e Vilarromarís.
de sumidoiros que une Sigüeiro, Oroso, Ademais, o tenente de alcalde e conceDeixebre e Trasmonte, seguindo a N-550,
O Concello investiu 670.000 euros
e á que os veciños
na rede de sumidoiros entre Sigüeiro,
xa poden conectarOroso, Deixebre e Trasmonte
se. Uns traballos que

O Concello construíu unha rede de
sumidoiros entre Sigüeiro, Oroso,
Deixebre e Trasmonte

Un investimento de 5,1 millóns de
euros nas dúas parcelarias en
marcha nas parroquias
lleiro de Vías e Obras, Xosé Manuel Pérez Penas, sinala que “no Fondo Estatal
para este ano reservamos un investimento de máis de 80.000 para executar outra senda peonil en Vilar de Arriba,
Deixebre, que permitirá reducir a perigosidade desta zona”. E é que o obxectivo do Concello é que todas as parroquias estean unidas con Sigüeiro por
estas sendas peonís, de dous metros
de ancho, que melloran a seguridade
dos veciños que circulan a pé por elas.
Un proxecto que se complementará coa
creación da “vía verde” entre Santiago e
Ordes, cruzando o municipio seguindo o
antigo camiño de ferro.

Pero se hai unhas
actuacións que están
a cambiar por completo a vida nas parroquias estas son as
dúas parcelarias que se atopan nestes
momentos en marcha, e que supoñen
un investimento total de 5,1 millóns de
euros. De feito, ao longo destes meses
estanse a desenvolver os traballos para
a apertura das novas vías. Ademais, na
parcelaria dos Ánxeles, Calvente, San
Román de Pasarelos e Marzoa, “proximamente se exporán ao público o reparto das leiras concentradas”, segundo sinala o concelleiro de Medio Rural,
Xaime Carneiro Uzal. Canda esta concentración parcelaria, tamén está en
marcha a que beneficia ás parroquias
de Senra, Cardama e Vilarromarís, unha
actuación na que se están a investir un
total de 3,6 millóns de euros.

E se importante é a seguridade dos
peóns, non menos o é a dos condutoDe cara ao próximo futuro, o gran deres. Por iso, cada ano o Concello fai un safío chámase Internet e a súa extenimportante investimento no arranxo e sión ao rural. “Xa temos unha solución
conservación das distintas pistas de ti- técnica acordada para levar Internet ao
tularidade municipal. Un dato: este ano rural”, sinala Carneiro Uzal, “agora só
estanse a investir un total de 303.000 resta que os veciños que estean intereeuros neste capítulo, con obras como sados se anoten para poder comezar a
as estradas entre A Esquipa e a Igrexa desfrutar do servizo”. Así, o obxectivo de
de Trasmonte (Trasmonte), entre a esta- que todos os veciños e veciñas de Oroción de Vilacide e Vilacide de Abaixo ou so poidan gozar dos mesmos servizos e
entre o camposanto de Oroso e Piñeiro infraestruturas, independentemente da
(Oroso), entre O Cachopal e Cas ou en- parroquia na que residan, estará cada
tre O Vieiro e a Igrexa dos Ánxeles (Os vez máis preto.
Ánxeles), entre Marzoa e a Garabanxa
O Concello está a unir as parroquias
(Marzoa) ou a vía encon Sigüeiro por sendas peonís para
tre Arderís (Senra) e
mellorar a seguridade dos veciños
Beán.

Abastecemento ás parroquias.
Un dos eixos da acción de Goberno do Concello é levar o abastecemento de auga a todas as parroquias do municipio. Así, o presidente provincial, Salvador Fernández Moreda, inaugurou en 2008 a
primeira fase do abastecemento
de auga ás parroquias de Senra e
Cardama e recentemente se remataron as obras de abastecemento
para unir Vilalbarro e O Cruceiro
coa N-550.

Recuperación da nosa historia. As pequenas cousas de cada
día configuran o contorno no que
vivimos. Por iso, o Concello leva a
cabo numerosas pequenas actuacións de recuperación en todas as
parroquias para rehabilitar fontes
como a de Rial (Trasmonte), recuperar lavadoiros como o de Couso
(Senra) ou actuar sobre as distintas áreas recreativas e campos da
festa das distintas parroquias.

Mellora do subministro eléctrico. Un investimento de dous
millóns de euros na subestación
eléctrica rural compacta do Alto de
Vilanova e o reforzo das liñas solventaron os problemas de luz que
padecían os veciños das parroquias e as empresas do polígono.
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O polígono Oroso Pequeno
é o primeiro levado a cabo
integramente polo Concello,
dende a idea ata a última pedra

O parque empresarial de Sigüeiro
conta con 248.000 m2 útiles

Oroso
aposta polo
emprego

Vegalsa constrúe a maior plataforma
de mercadorías xerais de Galicia

A privilexiada situación de Oroso, a 25
minutos da Coruña e a 10 de Santiago,
a carón da autopista AP-9 e a 5 minutos dun aeroporto internacional, fai que
ofreza todos os atractivos para que a
demanda de solo empresarial medre
ano tras ano. De feito, o alcalde Manuel
Mirás agarda que “nos vindeiros anos
se instalen en Oroso máis de cen pequenas e medianas empresas”.

Representación virtual do parque
empresarial San Martiño II

cha mediante o sistema de cooperación, en sintonía cos propietarios e sen
expropiar nin un metro de terreo.
Un éxito que servirá de pedra de toque para o gran desafío do próximo futuro: o parque empresarial San Martiño
II, que xa está en marcha e contempla
unha extensión de 517.211 m2 a carón
de Oroso, cun aproveitamento industrial
de máis de 250.000 m2. Un proxecto
que tamén se levará a cabo polo sistema de cooperación e que xa ten gran
parte da súa superficie comprometida.
Tres polígonos cos que “impulsaremos
a actividade económica en Oroso e fomentaremos a creación de postos de
traballo”, sinala Mirás Franqueira.

A política en materia de solo empresarial que se está a desenvolver a raíz
do Plan Xeral permitirá triplicar a oferta de solo industrial. Así, aos 248.000
m2 útiles do parque empresarial de Sigüeiro, onde empresas como Vegalsa
están a construír a maior plataforma de
mercadorías xerais de
Galicia, hai que engaGrazas ao Plan Xeral, Oroso
dirlle os 53.000 m2
triplicará a súa oferta de solo
do polígono Oroso Pequeno, posto en mar- industrial e xerará postos de traballo
8

Na busca dun comercio
local forte
coma cebolas, grelos, repolos,
patacas...”, explica a concelleira de Economía, Vanessa Reboredo.
Ademais, o Concello quere
traballar man a man co sector
comercial. Por iso puxo en marcha o primeiro Concurso de Tapas de Oroso, que foi todo un
éxito pois en tan só catro días
degustáronse máis de 1.400
tapas en trece establecementos hostaleiros do municipio.
Unha iniciativa que, debido aos
grandes resultados acadados,
será retomada en vindeiros anos.
A gañadora
deste ano foi
María Xesús
Fernández
González, da
Adega O Ribeiro, cunha
tapa de mexillóns ao forno.

Promover as compras en Oroso é un dos grandes obxectivos
do Concello, que non cesa en facer campañas de promoción das
bondades do comercio local, especialmente en datas sinaladas
como o Nadal. Unhas campañas
ás que tamén hai que engadir a María Xesús Fernández González,
De cara ao
promoción do mercado dos sá- gañadora do I Concurso de Tapas
futuro, a inbados, que o Concello quere promover como “o mellor lugar para que tención do Concello é reforzar os lazos
pequenos produtores do municipio poi- de colaboración coa Asociación de Emdan vender os seus produtos da hora presarios e Comerciantes de SigüeiroOroso (ACES) de cara
a facer actividades
O Concurso de Tapas foi todo
conxuntas que sirvan
un éxito e trouxo centos de
para promover o covisitantes ao municipio
mercio local.

“Planeamos crear unha
tarxeta ACES para
fidelizar os clientes”
Óscar Fraga Garabato é o novo presidente da Asociación de
Empresarios e Comerciantes de
Sigüeiro (ACES). Acaba de ter a primeira reunión de traballo co alcalde de Oroso para traballar xuntos
pola dinamización do sector.
- Como foi este encontro?
- Foi unha primeira toma de contacto pero notamos unha boa predisposición por parte do Concello
ás propostas da asociación. Así,
imos comezar coa cesión dun punto de información que permitirá o
acceso a Internet con información
turística do municipio.
- Que medidas tedes en mente
para o próximo futuro?
- De cara aos asociados queremos sacar unha tarxeta “Club
ACES” para favorecer o consumo
nas tendas do municipio, onde se
editará un manual cos
descontos correspondentes. E no
futuro tamén
nos propuxemos unha tarxeta de fidelización para os
clientes.

O Concello está a potenciar o
mercado dos sábados
9

Oroso para vivir

A Feira da Artesanía e dos Oficios foi a gran
novidade da Festa da Troita de 2010

A XIV Festa da Troita tivo como pregoeiro ao
ministro de Xustiza, Francisco Caamaño

A actuación dos Bolechas reuniu a centos de
pequenos na Alameda de Góis

O Concello repartiu máis de cincocentos
quilos de troita entre os visitantes

A Troita,
Festa de
Interese
Turístico

Unha distinción que é de xustiza, coO Consello da Xunta do 8 de abril de
2009 aprobou un recoñecemento polo mo o seu último pregoeiro: o ministro
cal o Concello levaba loitando moitos de Xustiza, Francisco Caamaño. Unha
anos: a Troita convertíase en Festa de última edición na que a Troita se volveu
Interese Turístico. Unha distinción que reinventar como cada ano, mantendo
non acadou ningunha outra festa da os elementos máis exitosos (como a
comarca e coa cal a Xunta destacou o degustación de troitas, o concurso de
seu arraigamento e “o poder de atrac- pesca ou o festival “Oroso en vivo” coas
ción deste evento”.
E é que nas últimas
O ministro de Xustiza, Farruco ou
edicións alcanzouse
as Cantareiras de Ardebullo son os
unha media de máis
de 30.000 visitan- últimos pregoeiros da Festa da Troita
tes, coa excepción da
edición deste ano, no
que as fortes choivas foron as inespera- mellores orquestras de Galicia), recupedas protagonistas.
rando tradicións como o festival folk ou
introducindo interesantes novidades,
O alcalde Manuel Mirás considera como a Feira da Artesanía e dos Oficios.
que esta distinción “é un recoñecemen- Unha feira na que unha vintena de arto ao traballo levado a cabo ao longo de tesáns ofreceron unha demostración
todos estes anos por todos os veciños ao vivo da súa arte para desfrute dos
e polo Concello que presido para conse- participantes na Festa da Troita. Porque
guir que a Troita tivese o recoñecemen- a troita coma en Sigüeiro, non se fai no
mundo enteiro.
to que se merece”.

Autoridades e galardoados
no XIV Concurso de Pesca
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María de Lurdes Oliveira Castanheira, presidenta da Cámara Municipal de Góis

“Entre Góis e Oroso hai máis
semellanzas que diferenzas”
Tres anos teñen pasado dende aquel 21 de setembro
de 2007, data na que os Concellos de Oroso e Góis formalizaban o seu irmandamento. Un acordo polo que se
comprometían a establecer lazos de colaboración entre
ambos municipios para acadar, xuntos, un maior benes- Que significa para Góis
estar irmandado con Oroso?
- O irmandamento significa
aproximar dúas culturas que,
aínda pertencentes a dous
países diferentes, están moi
ligadas. Somos dous pobos
de tradición e costumes moi
semellantes. O irmandamento supón intercambiar experiencias a nivel cultural, ambiental, turístico e de acción
social.

é moito mellor en Oroso, que
está moi ben comunicado
con Santiago, A Coruña e Vigo. As maiores semellanzas
están na cultura. Ao igual
que Oroso apostamos pola
cultura e pola educación,
que son fundamentais para
o desenvolvemento dun pobo. A visita a Oroso fíxome
dar conta de que son moitas
máis as semellanzas que as
diferenzas e iso anímanos a

“O irmandamento significa aproximar
dúas culturas que, aínda de países
distintos, están moi ligadas”
- Que pode aprender Góis
de Oroso?
- En cuestións de defensa
do medio natural, de protexer
os recursos autóctonos, de
levar a cabo accións ligadas
ao apoio dos nosos maiores
ou da infancia. Tamén podemos aprender de Oroso no
desenvolvemento do turismo, aproveitando a Festa da
Troita, ou dos deportes. Vir a
Oroso e coñecer todo isto de
primeira man fará que todo
sexa máis doado.
- Agora que xa visitou Oroso, parécese a Góis?
- Ten un parecido na paisaxe e compartimos recursos
como a auga. En Oroso tedes
6 ríos, nós só un, o Ceira, pero as súas potencialidades
son comúns. Hai diferenzas
no sector primario, pois en
Oroso hai cereais e vacas, e
nós temos olivas e ovellas. O
que nos diferencia moito é a
rede viaria. A accesibilidade

tar para os seus respectivos veciños e veciñas. Tras o
triste pasamento de Joao Vitorino, presidente da Cámara Municipal de Góis no momento da firma do irmandamento, María de Lurdes Oliveira chega con azos renovados para apostar por este irmandamento.
O río Ceira ofre
ce fermosas pa
raxes

a montañosa
ado dunha cade
Góis está rode

En agosto, concentración moteira en Góis

ir máis aló nas relacións entre Oroso e Góis.
- Déalles aos veciños de
Oroso 3 razóns para visitar Góis.
- Temos unha gran
cultura e deporte. En
agosto acollemos o
segundo
encontro
mototurístico máis
importante do
país, con máis
de
20.000
persoas. Pola
gastronomía,
sobre
todo
polos nosos
pratos
tradicionais de
carne. E polo
turismo. A cadea montañosa que nos rodea, con rutas
e aldeas; e as
fermosas
paisaxes ao longo
do río Ceira.

Manuel Mirás imponlle a insignia
do Concello de Oroso a María de
Lurdes Oliveira na súa primeira
visita oficial a Oroso
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Un novo centro de
saúde para mellorar
a atención aos veciños

A ex conselleira de Sanidade, María Xosé
Rubio, visitou as instalacións do local de
pediatría habiltado polo Concello

A conselleira de Sanidade, Pilar Farjas,
visitou as obras do novo centro de saúde

As obras do novo centro de saúde de Oroso
están orzamentadas en 1,5 millóns de euros
12
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Din que o máis imO Concello habilitou un local para
portante é ter saúde,
mellorar a atención sanitaria dos
por iso o Concello lenenos e nenas de Oroso
va máis de tres anos
de negociacións coa
Xunta para poñer en marcha un novo novo centro de saúde”, en palabras do
centro de saúde en Sigüeiro, que solu- alcalde Manuel Mirás, atende dende encione os problemas de conxestión do tón aos 1.300 rapaces do municipio nas
actual. As negociacións do alcalde de súas dúas salas de pediatría, na súa saOroso coa ex conselleira de Sanidade la de enfermería e na sala da matrona.
María Xosé Rubio frutificaron na firma
dun convenio para a construción dese
Pero a aposta do Concello por mellonovo centro.
rar a saúde dos seus veciños non se
limita só a novas instalacións. A ConceUn edificio de 1.500 m2, orzamenta- llería de Sanidade organiza periodicado en 1,5 millóns de euros e que aten- mente xornadas preventivas, dirixidas
derá máis de 12.000 cartillas. Contará especialmente á terceira idade, como
con 8 consultas de medicina xeral, 8 os “Martes saudables” ou charlas sobre
salas de enfermería, 2 consultas de pe- a Gripe A. A elas hai que engadir convediatría, unha sala de extraccións, unha nios de colaboración como o asinado
sala de traballo social e outra consulta con TM Óptica, que permite unha revimultifunción, todas elas coa correspon- sión gratuíta de oído para os maiores de
dente sala de espera individual.
60 anos, e a entrega de balde de lentes
graduadas para os veciños con menos
Como queira que as obras marchan recursos económicos. Ademais, o Conmáis amodiño do desexado, o Concello cello puxo en marcha o proxecto piloto
xa moveu ficha hai tempo habilitando “Actívate”, que inclúe actividades lúdiun local de 165 m2 na rúa do Campo cas e deportivas gratuítas para persoas
para mellorar a atención sanitaria dos con discapacidade que, ademais do ben
nenos e nenas de Oroso. Este “remen- físico que lles achegan, facilitan a súa
do moi ben botado ata a construción do integración social.

O Concello recepcionou a urbanización
de Porto Avieira poñendo fin a máis de
dez anos de conflito

Recepción de Porto
Avieira, un núcleo
urbano máis de Oroso
O día 3 de febreiro de 2009 quedará
marcado na historia de Oroso como o
día no que o Goberno municipal tomou
a decisión de recepcionar as obras da
urbanización Porto Avieira e executar
subsidiariamente as obras de urbanización pendentes, diante do constante
incumprimento dos prazos por parte
da promotora. Así llelo comunicaban o
alcalde orosán, Manuel Mirás, e o primeiro tenente de alcalde, Xosé Manuel
Pérez, aos presidentes das comunidades de veciños de Porto Avieira, que comezaron a ver a luz á fin dun túnel no
que levaban máis de dez anos.

E é que como lles asegurou
o alcalde orosán aos veciños,
“isto vai levar tempo, pero así
poderemos solucionar definitivamente o problema”. Porque, como puntualiza Pérez
Penas, “esta é a decisión valente dun Goberno responsable, que tomou o touro polos
cornos e resolveu o problema
que tiñan os veciños e que
estiveron encistados durante
moitos anos”.

O Concello axardinou o contorno da urbanización
e mellorou as súas instalacións deportivas

Antes da recepción, o Concello realizara melloras
na área recreativa, dotándoa dun parque infantil

Antes de recepcionar Porto
Avieira, o Concello non podía
Unha decisión pola que “Porto Avieira actuar directamente sobre a
pasa a ser un núcleo urbano máis do urbanización, mais si que leConcello de Oroso, cos mesmos derei- vou a cabo melloras na área
tos e obrigas có resto”, explica Mirás recreativa, dotándoa dun parFranqueira, quen sinala que “isto non que infantil e arranxando as Na actualidade estase a executar unha senda
peonil que unirá Porto Avieira con Sigüeiro
supuxo ningunha carga suplementaria instalacións deportivas. Unha
nin para os veciños de Oroso nin tam- vez recepcionada a urbanipouco para os de Porto Avieira”. Iso si, zación, en 2010 o Concello vai investir
a decisión de practicar unha liquida- os 80.000 euros do aval depositado
ción provisional dos gastos das obras no seu día pola promotora en obras de
pendentes non sentou ben na Xunta pavimentación, prolongación do saneade Compensación, que presentou un mento, axardinamento, mellora do firme
contencioso contra o Concello aducindo e reparación de elementos en mal esque a urbanización xa estaba rematada. tado de conservación. E dende hai uns
días os veciños conO Concello vai investir 80.000 euros tan xa cunha senda
ao longo da CPen melloras na urbanización, que xa peonil
3801, que une Porto
conta con senda peonil ata Sigüeiro Avieira con Sigüeiro.
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O alcalde Manuel Mirás asinou en decembro de
2008 o convenio para a construción do colexio

O Concello puxo á disposición da Xunta unha
parcela no paseo do Carboeiro para o CEIP

As instalacións
educativas, á espera
da actuación da Xunta
As familias teñen á súa disposición distintos
programas de conciliación familiar e laboral

O Concello solicitou unha
nova gardería con cen prazas

- Por que non
se fixo aínda
unha
nova gardería
?
- O Concello xa
fixo todo o que
podía: cedeu os
terreos e pedi
ulle á
Xunta a nova ga
rdería, dunhas
cen
prazas. Pese a
moitas entrev
istas,
non recibimos
ning
ha contestación un.
Vanessa Rebor
edo,
concelleira de
Educación.
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Disque cando un fai todo
o que pode non está obrigado a facer nada máis. Un
dito popular que vén coma
o anel ao dedo para describir a situación na que se
atopan as infraestruturas
educativas en Oroso. O Concello xa fixo o que lle tocaba e puxo os terreos para a
construción da nova gardería e para o novo colexio á
disposición da Xunta. Incluso o alcalde, Manuel Mirás,
chegou a asinar en decembro de 2008 coa entón conselleira de Educación, Laura
Sánchez Piñor, un convenio
de colaboración polo que
a Xunta de Galicia comprometía un investimento duns
tres millóns de euros para
a construción do novo CEIP
de Oroso. Porén, ningunha
destas dúas importantes obras dá comezado e, o que aínda é máis grave,
nos últimos meses só se está a recibir
o silencio por resposta.

to de rapaces sen praza na gardería e
o actual colexio xa non dá máis de si,
polo que necesitamos da execución
destas infraestruturas para poder darlles servizo aos nosos veciños”, sinala
Vanessa Reboredo.
Mentres agarda pola decisión da
Xunta, o Concello segue a potenciar os
seus programas de conciliación da vida familiar e laboral. Así, todos os anos
ofrece o programa “Bos días cole”, que
permite que máis de sesenta familias
poidan deixar aos seus pequenos nas
instalacións do colexio dende as 7:30
horas ata o inicio das clases. “Un servizo que se adapta ás necesidades reais
das familias, que poden elixir tanto a
hora á que deixan aos pequenos como
os días que utilizan este servizo”, sinala
a concelleira.
Ademais, coincidindo cos períodos de
vacacións escolares, o Concello lanza
os programas “Diver Verán”, “Verán Lúdico”, “Diver Outono”, “Diver Nadal” e
“Diver Primavera”, que permiten ocupar
as mañás dos rapaces con divertidas
e educativas actividades mentres as
súas familias seguen coa súa xornada
laboral habitual.

A concelleira de Educación, Vanessa
Reboredo, lembra que ambas instalacións son imprescindibles para o futuro
O Concello ofrece varios programas
inmediato do municide conciliación adaptados ás
pio. “Este ano quedanecesidades das familias
ron case medio cen-

A antiga unitaria de Vilarromarís foi
habilitada como biblioteca escolar

A biblioteca municipal de Sigüeiro foi premiada
dous anos consecutivos co premio María Moliner

A biblioteca de Sigüeiro,
a máis distinguida
de toda a comarca
Con tan só 6 anos de vida, a biblioteca municipal de Sigüeiro conta con
máis de 1.500 socios, o que representa
máis do 21% da poboación de Oroso, e
dispón duns fondos de máis de 9.500 libros, cómics e material audiovisual. Unhas cifras modestas para o único centro

Ademais, a biblioteca municipal de Sigüeiro estase a incorporar ás novas tecnoloxías
ofrecendo dende un pioneiro
servizo de reservas de libros
O Concello dotou de material a
on-line ata a posibilidade de
aula de lectura de Marzoa
consultar a prestixiosa “Gran
Enciclopedia Planeta”
Oroso recibiu en dúas ocasións o
dende a aula
Premio María Moliner polo seu
de informátiprograma de animación á lectura
ca do centro
cultural. Undas comarcas de Ordes e Santiago que ha ferramenta multimedia que
foi distinguido dúas veces co prestixioso supón unha importante axuda
premio de animación á lectura María para os rapaces á hora de faMoliner, que organiza o Ministerio de cer os seus traballos escolares
Cultura en colaboración coa Federación e, o máis importante, con moita
Española de Municipios e Provincias máis fiabilidade cá wikipedia.
(FEMP) e a Fundación Coca-Cola.
Finalmente, o Concello taNa biblioteca de Sigüeiro teñen lugar sesións de
Un galardón que premia os esforzos mén está a levar o bo hábito
animación á lectura todos os mércores
realizados dende as concellerías de da lectura ás parroquias, coEducación e Cultura, canda a biblioteca ma nos casos de Vilarromarís e
municipal, por ofrecerlles aos nosos pe- Marzoa. O Concello acondicionou unha
quenos un variado programa de anima- biblioteca escolar nas instalacións da
ción á lectura, que comezou coa visita antiga unitaria de Vilarromarís, que é
mensual da “familia Ratoncio” e que xestionada polo Centro Rural Agrupado
na actualidade conta con sesións se- de Oroso. No caso de Marzoa, abríronse
manais todos os mércores, que inclúen unha biblioteca municipal e unha audivertidas sesións de contacontos e va- la de lectura grazas á colaboración da
riados obradoiros. Unhas sesións que asociación de veciños de San Martiño
cumpren unha dobre función: fomentar de Marzoa. Neste sentido, o Concello
o hábito da lectura entre os pequenos e ofrécelles toda a súa colaboración ás
ofrecerlles ás familias unha alternativa asociacións veciñais que queiran sude ocio para as tardes dos mércores.
marse a este tipo de iniciativas.
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Un total de 75 veciños e veciñas
acondicionaron 60.000 m2 de
superficie verde no centro de Sigüeiro

o do río
contorn das obras
o
d
l
ia
icio
inic
Estado iro, antes do in
Carboe

A cor verde e Oroso están intimamente vinculados. Non se trata só da cor
corporativa do municipio, senón tamén
a síntese do máis característico de Oroso: a súa beleza paisaxística. E cando
en Oroso se fala de beleza natural, hai
que referirse sen dúbida ao paseo fluvial do Carboeiro.
Non hai moitas localidades en Galicia
cuxos veciños e veciñas poidan desfrutar dunha gran zona verde de máis de
60.000 metros cadrados en pleno centro da vila. E menos cando, hai apenas

5 anos, moitos consideraban esta obra
irrealizable. Un paseo
fluvial que hoxe é unha realidade grazas,
en gran parte, ao traballo de 75 veciños e veciñas que acondicionaron toda esta zona a través de
dous obradoiros de emprego. Uns alumnos, na súa gran maioría mulleres, que
non só aprenderon un oficio que lles
abriu as portas ao mercado laboral, senón que tamén teñen o orgullo de poder
dicir que son os artífices do auténtico
pulmón verde de Sigüeiro. De feito, os
seus nomes están recollidos en senllos
monumentos no paseo do Carboeiro.

Os traballos do
incluíron a canas alumnos do obradoiro
lización do río
Carboeiro

eiros,
nstruíron send
Os alumnos co eitaron toda a zona
escaleiras e ax

Alumnos e alumnas do primeiro obradoiro,
o día da inauguración do paseo fluvial

O pulmón verde
de Sigüeiro
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Estes obradoiros supuxeron un in-

Canda estes obradoiros, o Concello
vestimento de máis de 1,86 millóns de
euros nos últimos tres anos e permitiron de Oroso tamén apostou por converter
dotar a Sigüeiro dunha gran superficie esta zona no maior espazo de lecer e de
verde e de lecer. Os traballos de cacho- deporte do municipio. Á piscina municitería, albanelería, carpintería e xardine- pal sumáronse outras instalacións dería fixeron desaparecer esa “selva” que portivas como a nova pista de pádel, a
escondía o Carboeiro e convertérono pista de skate, o campo de fútbol praia,
nun espazo aberto para o ocio dos veci- a nova pista multixogos... ás que en breños e veciñas de Oroso. Así, ademais de ve haberá que engadir senllas pistas de
conservar as árbores autóctonas e axar- tenis. O máximo exemplo do urbanismo
dinar a zona, os alumnos abriron máis sostible e produtivo que se está a levar
de 1,5 quilómetros de camiños para pa- a cabo en Oroso dende a posta en marsear pola zona, construíron dúas pontes cha do Plan Xeral, que xa contemplaba
sobre o Carboeiro e mesmo canalizaron un plan especial para o río Carboeiro.
o río nalgún dos seus
tramos. Incluso conNa creación do paseo fluvial do río
verteron unha poza
Carboeiro investíronse máis de
abandonada na gran
fonte do Carboeiro.
1,8 millóns de euros

abriron
dos obradoiros
Os 75 alumnos s de camiños
1,5 quilómetro

O paseo fluvial
das zonas mái do río Carboeiro é unha
s visitadas do
municipio

Alumnos e alumnas do segundo obradoiro,
antes de iniciar os traballos

s obras
auguración da
Momento da inse do paseo fluvial
da segunda fa
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“Queremos organizar
unha viaxe a Lourdes”
José Daniel Liste é o presidente da Asociación da Terceira Idade
de Oroso, unha entidade que na
actualidade conta con 260 asociados.
- Que actividades desenvolven?
- Ademais do baile o último sábado de cada mes, acabamos de facer unha viaxe a Cantabria o pasado mes de maio e á costa de Lugo.
- Cales son os vosos plans para
o próximo futuro?
- Imos parar uns días polas vacacións de verán pero xa estamos
preparando unhas excursións aos
Canóns do Sil e a Santa Tegra. Á
xente gústalle moito estas viaxes e
estamos pensando mesmo en organizar unha a Lourdes.
- Como funcionan eses locais
que vos cedeu o Concello?
- Estámoslle moi agradecidos
ao Concello pois así temos un lugar onde reunirnos. Ademais, no
local a xente vai ler o
xornal,
xogar ás cartas,
ao dominó...
Tardaron un
pouco en ir,
pero agora
hai xente todos os días.

Uns 750 veciños e veciñas de Oroso
participaron este ano na Festa dos Maiores

18

Unha terceira idade
activa e participativa
As políticas dirixidas á terceira idade
non se limitan á tradicional festa dos
maiores, que este ano reuniu a 750 persoas. Os maiores de Oroso esixen algo
máis. Oroso conta cunha terceira idade
moi activa e participativa, especialmente dende a creación da Asociación da
Terceira Idade a finais de 2007. En menos de tres anos, a entidade presidida
por José Daniel Liste conta xa con 260
asociados e está a colaborar co Concello en moitos temas.
Froito desa colaboración é o incremento das actividades gratuítas para
maiores organizadas dende o departamento de Asuntos Sociais. Ximnasia,
informática, bailes de salón, obradoiros
da memoria, tai chi... unha oferta que
se adapta aos gustos dos veciños e veciñas de Oroso. A elas hai que engadir
outras iniciativas organizadas dende
o Concello e que tiveron á terceira idade coma obxectivo prioritario, como os
“Martes saudables” ou as revisións gratuítas de oído.
Pero a iniciativa que máis éxito ten,
sen lugar a dúbidas, é a dos bailes de
maiores. O que comezou como un baile de entroido, converteuse nunha cita
mensual para todos os maiores de Oroso os últimos sábados de cada mes, no
auditorio do Centro Cultural Fernando
Casas e Novoa de Sigüeiro. Un centro
cultural onde os nosos maiores teñen
cedidos uns locais que dispoñen de televisión, DVD, butacas, cadeiras e mesas,
e que se está a converter nun punto de
encontro para a terceira idade orosá.

O reto de futuro ten un nome: dependencia. Dende os Servizos Sociais
xa levan tempo traballando para poder
axilizarlles no posible todo o papelame,
apoiando as demandas dos veciños e
instando á Xunta a axilizar a concesión
das axudas. Un dato: cada ano os Servizos Sociais de Oroso tramitan un cento
de solicitudes, das que a metade están
sen resolver e apenas unha ducia son
finalmente aprobadas.

A ximnasia é unha das actividades gratuítas para
os maiores máis concorridas

O Concello cedeu dous locais no centro cultural
de Sigüeiro para a terceira idade

O último sábado de cada mes hai baile de maiores
no centro cultural Fernando Casas e Novoa

Sinatura do protocolo de atención integral ás
vítimas da violencia de xénero, que implicou a
todos os axentes que actúan neste ámbito

Oroso pola igualdade
O Concello puxo en marcha un
protocolo de atención integral ás
vítimas de violencia de xénero
Todos xuntos contra a violencia de
xénero. Así poderiamos resumir o traballo destes últimos anos en Oroso por
erradicar esta lacra social. O primeiro
gran paso foi a creación en 2008 dun
Protocolo de Actuación Municipal, que
estableceu as pautas a seguir polos
distintos departamentos diante dunha
situación de violencia de xénero. Un protocolo en cuxa elaboración participaron
todos os axentes implicados neste tipo
de situacións: os Servizos Sociais de
Oroso e da Mancomunidade, as forzas
de seguridade (Policía Local, Garda Civil e Protección Civil) e o xulgado. Deste
xeito, garántase unha rápida e correcta
actuación diante dun caso de violencia
de xénero.

Abre os ollos está dirixido especialmente
aos nosos mozos e
mozas, así como aos
seus mestres, que
son fundamentais na prevención e detección destas condutas”, explica a concelleira da Muller, Mari Carmen Liste.
Así nace o programa “Abre os Ollos”,
que inclúe obradoiros de prevención e
sensibilización tanto para os profesionais como para os rapaces do IES.
Se en 2008 eses mozos e mozas elaboraron un “punto limpo” identificando
comportamentos e actitudes sexistas
no seu día a día, en 2009 colaboraron
na elaboración dun “Manual dos bos
tratos” en contra da violencia de xénero.
Unha guía gratuíta que o Concello puxo
á disposición dos veciños para axudarlles a identificar se alguén do noso contorno sofre unha situación de violencia
e saber como actuar e a quen acudir na
busca de axuda. Porque, se todos poñemos da nosa parte, podemos acabar
coa violencia de xénero.

Pero como previr é mellor que lamentar, o Concello foi un paso máis aló e
apostou por implicar tamén á comunidade educativa. “Na
violencia de xénero é O programa “Abre os ollos” ten como
moi importante traobxectivo sensibilizar á mocidade
ballar dende a base,
por iso o programa fronte aos comportamentos sexistas

O Concello expuxo os avances sociais de Oroso
nunhas xornadas que tiveron lugar en Góis

O programa “Abre os ollos” dirixiuse
especialmente á mocidade orosá

Xornadas sobre a violencia de xénero
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Participantes no “Outono fotográfico”

Rapaces do CEIP visitan “Ríos de Galicia”,
a primeira mostra de Caixanova en Oroso

Belén vivente da gardería municipal

Obradoiros para nenos

Unha mostra da Deputación sobre cine
incluíu atrezzo das películas máis coñecidas
Actuación dos alumnos da escola de música
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Presentación do libro “Dicionario de Ramón
Piñeiro”, do sonense Xoán Pastor Rodríguez

En apenas uns anos, o centro cultural
Fernando Casas e Novoa de Sigüeiro
converteuse no corazón social e cultural
de Oroso. As súas instalacións son utilizadas a diario por centos de veciños que
participan nas múltiples actividades sociais e culturais organizadas polo Concello: traballos manuais, ximnasia de
mantemento, tai chi, pilates, psicomotricidade para nenos de 4 a 5 anos, bailes

Unha das múltiples actuacións
musicais que alberga o centro cultural

de salón, debuxo e pintura, taekwondo...
Ademais, o centro cultural tamén é usado como lugar de ensaio por grupos folk
como Lembranzas do Tambre.

A todos estes veciños súmanse tamén
os usuarios do local para a terceira idade, da biblioteca municipal e da aula de
informática, que ofrece acceso gratuíto
a Internet, polo que o centro cultural
de Sigüeiro se confirmou como un dos
Centos de veciños utilizan estas
principais puntos de
instalacións para actividades
encontro para os veciños no municipio.
sociais, culturais e deportivas

Isaac Díaz Pardo inaugurou a mostra
itinerante que leva o seu nome

Oroso acolleu a mostra fotográfica do 25
aniversario da delegación da Voz en Santiago
Os rapaces desfrutaron da exposición
didáctica de Caixa Galicia “Máis que auga”

O tradicional concerto de corais no Nadal

Exposición dos obradoiros municipais
Traballos manuais para os máis pequenos

Pero o corazón do
La Caixa, Caixa Galicia e Caixanova
centro cultural Ferasinaron convenios co Concello para
nando Casas e Novoa é o seu auditorio, traer mostras e actuacións musicais
que serve tanto como
grande escenario para as distintas cele- Caixanova para incrementar gran variebracións dos veciños (baile de maiores, dade de exposicións que consegue da
animación á lectura, recitais de poesía, Deputación, que mesmo trouxo a Oroso
actuacións musicais...) como se conver- a artistas como Isaac Díaz Pardo. Todo
te na mellor sala de exposicións da co- sen perder de vista aos artistas locais,
marca. Polas paredes deste centro cul- que atopan aquí o seu espazo particitural teñen exposto centos de artistas, pando en novas iniciativas como o Outotanto locais como internacionais. Ade- no Fotográfico, os concursos de fotogramais do Oroso Arte, o Concello asinou fía ou a mostra cos traballos dos obraconvenios con Caixa Galicia, La Caixa e doiros culturais.

Ximnasia de mantemento para maiores

O corazón social e
cultural de Oroso
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Inauguración da alameda de Góis, no
marco de OrosoArte 2009

Irmandados
pola arte
O ministro César Antonio Molina foi o
encargado de inaugurar a edición de 2008

Inauguración de OrosoArte 2010,
adicado á biodiversidade
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- Por que se cr
eou unha escola de músic
a en Oroso?
- Oroso ten un
ha gran tradición musical e
a escola de
música Xosé Ve
rea será a
nosa canteira
de
ar tistas.
Eduardo Veiras, concelleiro de Cultura.

“Éste é un certame digno de calquera gran museo do país, pero está aquí,
en Oroso, nun concello de pouco máis
de 7.000 habitantes”. Con estas palabras inauguraba o daquela ministro de
Cultura, César Antonio Molina, a edición
de 2008 do certame internacional “OrosoArte”. Un evento que este ano chega
á súa quinta edición e que xa trouxo por
Oroso a máis de trescentos artistas,
tanto galegos e nacionais, como autores de sona internacional.

edición de OrosoArte xirou en torno á
relación entre a arte e a biodiversidade,
aproveitando así a celebración do Ano
Internacional da Diversidade Biolóxica.
Sesenta obras doutros tantos artistas
que “souberon abordar con moita creatividade a temática proposta para o certame”, destaca Veiras Rey.
OrosoArte é o máximo expoñente
dos froitos do irmandamento entre os
municipios de Oroso e Góis, asinado
en setembro de 2007. É por iso que os
“irmáns” portugueses teñen xa unha
alameda co seu nome en Sigüeiro e que
ambas administracións incrementaron
a colaboración noutros ámbitos como o
medio natural ou os servizos sociais.

Un certame que busca un obxectivo
triplo: “relanzar a cultura e a amizade
entre Góis e Oroso, apoiar o mundo
das artes en todas as súas expresións
e dar a coñecer ese mundo ao público
en xeral”, sinala o
concelleiro de Cultu- O V Certame Internacional OrosoArte
ra, Eduardo Veiras.
congregou un total de sesenta obras,
Este ano, a quinta

coa biodiversidade como temática

O Camiño Inglés,
unha aposta de
futuro para o turismo
Oroso ten moitos atractivos naturais,
patrimoniais e gastronómicos para
atraer cada ano a milleiros de turistas.
Non en van é o concello dos seis ríos,
unha concentración que non ten parangón en toda a península. Consciente
desta potencialidade, o Concello está a
apostar decididamente pola promoción
turística do municipio, creando ferramentas de apoio e difusión das nosas
excelencias que tomaron forma na primeira guía turística de Oroso e nunha

regrinos e mesmo a ofertalles
algún tipo de servizos especiais. “Uns peregrinos que
durmirán, comerán e farán
gasto en Oroso, o que será
unha axuda interesante para
o noso sector hostaleiro nestas datas de crise”, puntualiza a concelleira de Turismo,
Vanessa Reboredo.

Os peregrinos terán que
seguir durO Concello puxo á disposición do
mindo no
Xacobeo unha parcela para construir pavillón, xa
que o Xaun albergue de peregrinos
cobeo non
se decide a
serie de folletos informativos sobre as iniciar as obras do albergue,
distintas rutas turísticas dispoñibles no comprometidas polo antemunicipio.
rior conselleiro de Industria,
Fernando Blanco, por un imUn esforzo de promoción que este ano porte de 450.000 euros. O
ten como referente o Camiño Inglés e o Concello xa fixo a súa parte
Ano Santo Xacobeo. As previsións para hai meses, cedendo unha
os próximos meses falan de milleiros de parcela de 800 m2 ao pé do
peregrinos facendo tarde/noite no pavi- Camiño Inglés. Ata entón, o
llón municipal de Sigüeiro. Un exemplo, Concello seguirá apostando
o 24 de setembro tivo lugar unha excur- pola senda Xacobea, bussión con 350 peregrinos dos Países cando accións promocionais
Baixos. Non é pois de extrañar a través do Consorcio do Caque o Concello animase miño Inglés e acomentendo
aos hostaleiros a actuacións de sinalización e
mellorar o tra- recuperación do seu trazado,
to
aos como os 301.000 euros inp e - vestidos na rehabilitación da
rúa Camiño Real en Sigüeiro.

O Concello levou a cabo obras de rehabilitación no
Camiño ao seu paso polo municipio

O Concello cedeulle unha parcela de 800 m2 ao
Xacobeo para facer un albergue de peregrinos

A Consellería de Industria dirixida por Fernando
Blanco investiu 301.000 euros na rúa Camiño Real

Rapaces do colexio e do IES de Oroso fixeron este Ano
Santo diversas saídas para coñecer o Camiño Inglés
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O telecentro de Oroso acolleu a primeira cata de
viños por videoconferencia celebrada en España

O telecentro de comunicación está á disposición
dos veciños nas instalacións de Servizos Sociais

O Concello apoia as iniciativas da mocidade, como a
presentación do libro “El tesoro oculto”, da orosá Tania Carro

O centro cultural Fernando Casas e Novoa conta
cunha aula de informática aberta aos veciños

Oroso, coa
mocidade
e as novas
tecnoloxías
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- Imos ter acce
so a Internet
no rural?
- Dende o Con
cello xa negociamos unha so
lución rápida
e fiable que es
tará á disposición dos veciño
s
en breve.
Xaime Carneiro, concelleiro
de Medio Rural
.

A mocidade é un dos grupos que
maior interese esperta no Concello e a
quen se dirixen moitas das actividades
que se organizan dende os distintos
departamentos, en especial dende Cultura e Deportes. Ademais das grandes
infraestruturas deportivas levadas a
cabo nos últimos anos, Oroso é o único
municipio da comarca de Ordes que dispón dun telecentro de comunicación á
disposición dos seus veciños. Un local
acondicionado con 16 ordenadores de
última xeración, con material audiovisual, pantallas de proxección e de plasma e mesmo un equipo de videoconferencia no que se investiron máis de
96.000 euros. E, como dixo o alcalde
Manuel Mirás o día da inauguración,
“esta tecnoloxía está aquí, agora sodes
vós, sobre todo os máis mozos, quen
tedes que sacarlle o maior partido”. Un
claro exemplo tivo lugar hai uns meses,
cando Oroso tivo a honra de protagonizar a primeira cata de viños on-line que
se fixo en España.
Unha aposta polas
novas
tecnoloxías
que se complemen-

ta cunha nova aula de informática no
centro cultural e co éxito da Aula Mentor, que ofrece a posibilidade de cursar
máis de 130 especialidades on-line
que dan dereito a unha certificación de
aproveitamento emitida pola Consellería de Educación e o Ministerio de Educación. Uns alumnos que, ademais de
mellorar a súa formación, incrementan
a súa empregabilidade. E, a maiores,
dende Servizos Sociais tamén se oferta
a posibilidade de que todo o que o desexe poida recibir no seu mail as ofertas
de traballo que chegan ao Concello.
Ademais, o Concello está sempre
aberto a apoiar as iniciativas dos máis
novos do municipio, ben en forma da organización de festivais, coma a Festa da
Xuventude ou o Orosorock, ben de xeito
individualizado, como a presentación
dos dous libros da autora local Tania
Carro ou a proxección da curtametraxe
“Illas” do orosán Manuel M. Carro.

Oroso conta co único telecentro
de toda a comarca, cunha
ampla dotación tecnolóxica

Sigüeiro está a piques de gañar a
súa loita contra os atascos
Uns 31.000 vehículos pasan a diario
por Sigüeiro, dos cales un 13% son vehículos pesados. Este intenso tráfico provoca múltiples atascos a determinadas
horas do día, que afectan tanto aos veciños que os sofren como aos habitantes de Sigüeiro. Por iso, o Concello traballa nunha fronte tripla para solucionar
este problema.
A primeira das medidas verá a luz
nuns meses: a construción da rotonda
da N-550, que facilitará o acceso ao polígono industrial e á gardería municipal
da Ulloa. A segunda opción tamén está
en marcha: a variante de Sigüeiro. As
negociacións do alcalde Manuel Mirás
co Ministerio de Fomento xa frutificaron
na segregación deste proxecto da obra
prevista para construír o tramo de autovía entre Sigüeiro e Padrón. Así, a variante executarase máis rápido.

A rotonda da N-550, a variante de
Sigüeiro e a entrada sur á AP-9
solucionarán os problemas de tráfico

E na terceira fronte, a entrada/saída
sur da AP-9, o Concello xa dispón dos
terreos precisos para acometer a obra,
que Fomento xa someteu a información
pública. Así as cousas, os atascos en
Sigüeiro pronto serán cousa do pasado.

A Garabanxa
tamén entra
no Transporte
Metropolitano
Concello e Xunta veñen de asinar un
convenio de colaboración, referendado
polo pleno municipal, no que se establecen as bases para a prestación do
servizo de transporte metropolitano, que
cada vez empregan máis e máis veciños.
Un dato, se en 2008 se rexistraran máis
de 30.000 viaxes, en 2009 a cifra elevouse ata as 50.000.
E todo indica que estas cifras aínda
van medrar máis pois, despois de longas
e duras negociacións, o Concello conseguíu que a liña da Garabanxa tamén fose contemplada, para darlles servizo así
aos veciños de Porto Avieira e do rural.
O acordo final contempla un total de
quince viaxes, de luns a venres (8 idas
a Santiago e 7 voltas), así como unha
viaxe diaria os sábados e dúas liñas os
domingos e festivos. Unhas liñas ás que
hai que engadir os autobuses que enlazan a diario por estrada A Coruña e Santiago.

Os veciños de Oroso empregaron o
transporte metropolitano en case
50.000 ocasións durante 2009
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Vista exterior do novo centro deportivo
multiúsos de Oroso

O campo de fútbol “Lino Balado” está
acondicionado para practicar Fútbol-7

A pista multideporte do paseo do
Carboeiro é unha das máis utilizadas

O Concello remodelou a pista
polideportiva de Deixebre

A piscina municipal de Sigüeiro conta
con centos de socios

Inauguración do alumeado artificial do
campo de fútbol municipal de Sigüeiro

O Concello está a acondicionar pistas
polideportivas nas parroquias

A Deputación investiu case 450.000 €
no céspede sintético do Lino Balado

O paseo do río Carboeiro acolle a
primeira pista de pádel de Oroso
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O Concello está a acometer unha profunda
renovación do pavillón municipal

Pista de skate situada a carón da
piscina municipal

Un equipo de gala

O vicepresidente terceiro e ministro de
Política Territorial, Manuel Chaves, inaugura
o centro deportivo multiúsos de Sigüeiro

“O mellor exemplo que se pode poñer
do espírito que buscaba o Goberno coa
posta en marcha do Plan E”. Con estas
palabras, o alcalde Manuel Mirás e o
vicepresidente terceiro do Goberno e
ministro de Política Territorial, Manuel
Chaves, inauguraban o centro deportivo
multiúsos de Sigüeiro. Unha obra realizada ao abeiro do Fondo Estatal para o
Emprego e que supuxo un investimento
de máis dun millón de euros, ademais
de permitir a creación de 23 empregos
durante a súa construción, e que dará
máis postos de traballo para o seu mantemento.
A entrada en funcionamento deste
novo centro deportivo supón poñer á
disposición dos veciños a primeira pista de squash do municipio, así como un
ximnasio municipal que será equipado
nas vindeiras semanas. Ademais, esta
nova infraestrutura xogará un importante labor loxístico para a utilización do
pavillón municipal e do campo de fútbol, xa que dispón de vestiarios que poderán ser empregados polos usuarios
do campo de fútbol Lino Balado.

to de máis de medio millón de euros da
Deputación Provincial (445.000 euros
para o novo terreo e 70.000 euros para
a iluminación artificial). Unhas melloras
que se suman ás realizadas polo Concello en todas as parroquias, onde se
arranxaron ou construíron novas pistas
polideportivas, e tamén en Sigüeiro, onde habiltou unha grande área deportiva
a carón do paseo fluvial con pista de
skate, campo de fútbol praia, pista de
pádel e unha pista multideporte, situada a carón da piscina municipal.

A pista de squash do centro deportivo
multiúsos xa está aberta aos veciños

E neste ano 2010, o Concello investirá outros 400.000 euros do Plan E en
melloras no pavillón polideportivo municipal, que xa conta con asentos nos
chanzos e unha pista renovada. E é que,
como asegura o alcalde Manuel Mirás,
“practicar deporte é algo fundamental
para a saúde e o desenvolvemento de
calquera como persoa, polo que o traballo do Concello é poñer á disposición
dos veciños as mellores infraestruturas para que poidan facer deporte nas
mellores condicións posibles”. Esas infraestruturas xa son unha realidade, e
os froitos da súa posta en funcionamento xa son visibles nos éxitos das distintas escolas deportivas municipais.

Un campo de fútbol que estreou novo céspede, de herba artificial, e nova
iluminación, que permite a súa utilización
O novo centro deportivo multiúsos
nun maior número de
unifica as infraestruturas do campo
horas. Dúas melloras
de fútbol e do pavillón polideportivo
froito dun investimen-
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O deporte de base acada
os seus primeiros éxitos
Equipo cadete da ED Xuventude Oroso,
que ascendeu á Primeira Autonómica

Exhibición das escolas municipais
de taekwondo

Os integrantes do Oroso TM son un
referente no mundo do tenis de mesa

A aposta do Concello polo deporte é
unha aposta pola saúde e polos valores
que representa: compañeirismo, superación persoal, tolerancia... Por iso,
unha das frases máis repetidas nestes
anos en Oroso é a de primeiro hai que
facer as infraestruturas, logo virán os
éxitos deportivos. Porén, como adoita
acontecer case sempre, a realidade vai
por diante dos desexos e os rapaces
das distintas escolas deportivas municipais non paran de conseguir éxitos e
de levar o nome de Oroso polo mundo
adiante.

Pero é que, ademais, a ED Xuventude
de Oroso asinou un convenio de colaboración co RC Celta para que os rapaces
que destaquen no “Lino Balado”, poidan cumprir os seus soños en Balaídos.
A relación é tan boa que Sigüeiro foi
escollida, por primeiro ano, como sede
dun campus de verán do Celta de Vigo,
onde o equipo olívico non só buscou
novas estrelas, senón que tamén lles
aprendeu novas técnicas a todos os
participantes.
Con tanto talento e coas novas instalacións á disposición de todos, só queda un terceiro piar fundamental para
que os pequenos alcancen os seus soños: as familias. Porque, como ben lembra o concelleiro de Deportes, Eduardo
Veiras, “os pais e as nais que se preocupan de madrugar para levar os pequenos a xogar o partido e que os levan e
van buscar aos adestramentos son os
verdadeiros artífices de que toda a maquinaria funcione”.

É o caso dos rapaces do tenis de mesa, que arrasan aló por onde pasan e
moitos deles son os números 1 da súa
categoría. As últimas vitorias, pois precisariamos de varias páxinas da revista
para enumeralas todas, tiveron lugar no
Campionato Galego cadete e alevín, onde os orosáns arrasaron cos seus rivais.
Non lles van á zaga os seus compañeiros futboleiros. Os cadetes da ED Xuventude Oroso gañaron a
Liga e ascenderon á
O novo centro deportivo multiúsos
Primeira Autonómica,
unifica as infraestruturas do campo
por poñer só un exemplo.
de fútbol e do pabillón polideportivo

Hai canteira!!!
Alberto Vieites Cores e Luís Morillo Díaz son dous exemplos da gran canteira de deportistas de Oroso. Con tan só
11 anos, Alberto é o “Xavi” dos alevíns da ED Xuventude
de Oroso e, segundo os seus adestradores, será seleccionado polo RC Celta. Alberto ten moi claro os seus referentes: “gustaríame parecerme a Xavi ou a Oubiña”. Maneiras non lle faltan, pois el mesmo recoñece que “me sinto
moi cómodo no campo, xogamos moi fácil”.

Alberto VIeites Cores
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Luís Morillo ten un ano máis, 12, e a súa modalidade deportiva é o tenis dende os 4 anos.
A súa precocidade no mundo da raqueta levouno a disputar o seu primeiro torneo con
tan só 7 anos. Na actualidade é o nº1
galego na categoría infantil por ranking
nacional e, como non pode ser doutro
xeito, “o meu referente é Rafa Nadal.
Federer é moi bo, pero identifícome
máis con Nadal”. Co seu ídolo xa ten
en común o espírito gañador: xogou
25 finais e gañou en 15 ocasións.

Luís MOrillo Díaz

Por un Oroso cada vez
máis verde e sostible
Oroso dispón de máis de 200.000
metros cadrados de áreas
recreativas e zonas axardinadas
Oroso conta cun rico patrimonio natural que, pouco a pouco, medra con
novas zonas axardinadas e áreas recreativas. Así, pasou de ser un municipio
sen un metro de xardíns a contar na actualidade con preto de 200.000 metros
cadrados de xardíns e áreas recreativas.
Un amplo patrimonio que require dunha
atención e dun coidado permanentes.
Por iso, o Concello está a incrementar
o seu parque de maquinaria con novas
adquisicións que axudarán á conservación dos nosos parques e xardíns. A última en chegar foi unha máquina cortacéspede de última xeración “que dispón
dun sistema de reciclaxe de xeito que
tritura todo o que corta e estes restos
serven de fertilizante para os propios
xardíns”, puntualiza Pepe Castro, concelleiro de Parques e Xardíns.
Un novo vehículo que se incorpora ao
parque municipal, ao que nos últimos
meses chegaron dúas novas adquisicións: unha varredora cortesía da Deputación da Coruña e un vehículo pick-up
de Protección Civil destinado a intervencións rápidas. E nos próximos meses, o
parque móbil completarase cun novo camión, con cesta elevadora, para o coidado dos parques e xardíns de Oroso.
Porque, falando de parques, outros
que tamén están a experimentar importantes melloras son os distintos parques
infantís do municipio. Se nun
pri-

meiro momento as
actuacións
tiveron lugar
nos
parques infantís de Sigüeiro
(no paseo do Carboeiro e na
praza de Alexandre Bóveda),
este ano o Concello instalou
tres novas instalacións en
Senra, Deixebre e Trasmonte,
a carón das súas respectivas escolas unitarias. Unhas
instalacións que “levarán un
chan de caucho e area e diversos xogos como tobogáns,
bambáns e balancíns”, sinala
Pepe Castro.
Pero como máis vale previr que lamentar ou arranxar,
nestes últimos anos o Concello fixo un importante esforzo
de concienciación entre os
veciños e veciñas de Oroso
no tocante á reciclaxe de residuos. Ademais de dispoñer
de contedores en todas as
parroquias, o Concello tamén
puxo en marcha un servizo de
recollida selectiva de aceite
de cociña usado, un dos residuos máis contaminantes.
Ademais, ducias de veciños
participaron nun programa piloto de compostaxe.

As brigadas municipais de limpeza acondicionan cada
ano todas as áreas recreativas do municipio

O Concello vén de adquirir unha nova máquina
cortacéspede para as súas áreas recreativas

A Deputación Provincial financiou a adquisición dunha
máquina varredora para as rúas do municipio

O gran desafío cara ao futuro será contar cun punto
limpo, xa que o disposto polo
Concello funciona en precario
e non ofrece todos os servizos
necesarios. O Concello xa lle
cursou a solicitude á Xunta.

Algúns dos vehículos que conforman o
parque municipal de maquinaria de Oroso
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Merecida homenaxe.- O Concello homenaxeou ao
galeguista Isaac Díaz Pardo dándolle o seu nome á praza máis senlleira de Oroso e iniciando a práctica de que
as rúas de Sigüeiro leven o nome de galegos ilustres.

Os irmáns de Góis.O irmandamento entre
os concellos de Oroso
e Góis propiciou múltiples visitas dos nosos
“irmáns” lusos tanto da
man do tristemente finado Xosé Girao Vitorino como da
actual presidenta da Cámara María de Lurdes Oliveira.

Un “veciño” máis.- Salvador Fernández Moreda é un
dos máis “habituais” visitantes pola gran cantidade de
obras que a Deputación fai en Oroso, como a nova traída de augas, o campo de fútbol, as sendas peonís...

Oroso coa arte.- A forte aposta do Concello pola cultura trouxo ata Oroso a ilustres personalidades como o
insigne galeguista Avelino Pousa Antelo, que compartiu as súas experiencias cos veciños.

Potenciando o Camiño.- Fernando Blanco inaugurou a remodelación da rúa Camiño Inglés. O daquela
conseleiro de Industria tamén comprometeu un investimento de 200.000 euros nun albergue en Sigüeiro.

Novo centro de saúde.- As negociacións entre o Concello e a Xunta frutificaron na construción dun novo
centro de saúde. A entón conselleira de Sanidade, María Xosé Rubio, visitou Sigüeiro para ratificar o acordo.

Oroso, exemplo do Plan E.- O vicepresidente terceiro e ministro de Política Territorial, Manuel Chaves,
inaugurou o centro deportivo multiúsos de Sigüeiro,
que cualificou como un exemplo a seguir do Plan E.

Pregoeiro de xustiza.- A edición 2010 da Festa da
Troita contou cun pregoeiro de excepción: o ministro de
Xustiza. Francisco Caamaño louvou a nosa festa máis
senlleira e apoiou a demanda da entrada sur á AP-9.

Primeira visita dun ministro.- César Antonio Molina
foi o primeiro ministro que visitou oficialmente Oroso. O
daquela ministro de Cultura foi o encargado de inaugurar o certame internacional OrosoArte 2008.

Líderes políticos.- Ao longo destes dous últimos
anos, importantes figuras da política galega teñen pasado por Oroso, como os actuais líderes do PSdeG e do
BNG, Manuel Vázquez e Guillerme Vázquez (na foto).

Investimentos do Goberno.- O delegado do Goberno, Antón Louro, converteuse nun habitual visitante de
Oroso, onde acaba de confirmar un investimento do
Goberno Central de máis de 750.000 euros durante
2010 dentro do Fondo Estatal para o Emprego.

Fillo predilecto.- Joaquín González Iglesias, director
xeral de Vegalsa-Eroski, é o primeiro fillo predilecto do
Concello de Oroso. Na imaxe, xunto ao seu pai e fundador do grupo Vegalsa-Eroski, Ventura González.
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“Domingo”, de Belén Rodríguez Pazo, é a imaxe
gañadora do concurso fotográfico “Unha ollada a Oroso”

Teléfonos de Interese
Concello
• Concello .............................................................. 981 691 478
• Policia Local ....................................................... 981 691 680
• Oficina de Urbanismo ....................................... 981 694 865
• Aula de Informática / EducaOroso .................. 981 973 927
• Lixo ..................................................................... 981 693 072
• Xulgado de Paz .................................................. 981 694 833
• Técnico Local de Emprego ................................ 981 691 478
• Servizos Sociais ................................................. 981 688 950
• Portelo único ...................................................... 981 691 478
• Información Xuvenil .......................................... 981 690 903
• Información ó Consumidor ................................ 981 691 478
Servizos
• CORREOS ........................................................... 981 696 254
• Emerxencias ..................................................................... 112
• Garda Civil (Sigüeiro) ......................................... 981 691 381
• Bombeiros ......................................................................... 080
• Protección Civil de Oroso .................................. 629 737 942

• Aquagest ............................................................ 981 694 551
Saúde
• Centro de Saúde (Sigüeiro) ............................... 981 691 259
• Urxencias .......................................................................... 061
• Farmacia Iglesias .............................................. 981 691 575
• Farmacia Dolores Sánchez ............................... 981 691 676
• Farmacia Cachopal ........................................... 981 695 572
Ensino
• Colexio público de Sigüeiro .............................. 981 691 713
• IES de Oroso ....................................................... 981 694 960
• Escola infantil municipal .................................. 981 691 505
• Biblioteca municipal ......................................... 981 690 903
• Escola Unitaria de Deixebre ............................. 628 071 652
• Escola Unitaria de Senra ................................... 676 565 069
• Escola Unitaria de Trasmonte ........................... 628 071 603
• Escola Unitaria de Vilacide ............................... 628 071 249
• C.R.A. (E.U. de Villaromariz) .... 981 694 607 / 628 071 438

