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Descarga a APP no teu móbil dende www.concellooroso.com, 
envíanos as incidencias que vexas e resolverémolas o máis axiña posible

Aproveitando a chega-
da do bo tempo, o Conce-
llo de Oroso está a levar a 
cabo diversas actuacións 
de mellora por todo o mu-
nicipio. Algunhas xa están 
a disposición da veciñanza, 
como o renovado parque  
infantil do Carboeiro, 
onde se investiron máis de 
15.000 euros para cambiar 
o chan de caucho por outro 
máis duradeiro, reparáron-
se os xogos e, en breve, 

instalaranse dous máis. 
Tamén está lista a senda 
peonil de Piñeirón e está 
en obras a que une as bei-
rarrúas da avenida da Gra-
banxa coa igrexa e o cam-
po da festa de Senra, que 
suman un investimento de 
máis de 250.000 euros. 

Mentres a brigada de 
obras está a bachear dis-
tintas estradas, a com-
pañía subministradora de 

electricidade ao punto de 
reciclaxe “Oroso Verde” 
vén de iniciar os traballos, 

o que permitirá que este 
servizo esté a disposición 
da veciñanza en breve.

O Concello aproveita o verán para facer 
melloras en estradas e espazos públicos

O Concello inviste máis de 180.000€ na construción dunha 
senda peonil dende a CP-3801 ata o campo da festa de Senra

Comezan as obras para levar a electricidade ao punto de 
reciclaxe Sigüeiro Verde, que abrirá as súas portas en breve

A brigada de obras aproveitará o verán para facer asfaltados 
polo municipio, como esta ampliación da rúa María Casares

Algo máis de 15.000 euros permitiron renovar o chan das 
zonas de xogo e reparar os xogos do parque do Carboeiro

O Concello acometeu unha nova senda peonil ata Piñeirón, na 
parroquia da Gándara

http://www.lineaverdeoroso.com/
http://www.lineaverdeoroso.com/
http://www.concellooroso.com/show_content.php%3Fsection%3D4%26subsection%3D28%26content%3D3069
http://www.concellooroso.com/show_content.php%3Fsection%3D4%26subsection%3D28%26content%3D3069
http://www.concellooroso.com/show_content.php%3Fsection%3D4%26subsection%3D29%26content%3D3095
http://www.concellooroso.com/show_content.php%3Fsection%3D4%26subsection%3D28%26content%3D3094
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O Concello de Oroso vén de convocar as axudas a en-
tidades cidadáns de 2017, dirixidas a entidades de parti-
cipación cidadá, asociacións educativas, clubs e escolas 
deportivas, entidades de asistencia social e voluntarios 
de Protección Civil que desenvolvan as súas actividades 
no municipio de Oroso, así como a Fundación Amigos 
de Galicia, que se encarga da distribución e entrega de 
alimentas a familias necesitadas. As achegas poderán 
solicitarse no Rexistro Xeral do Concello de Oroso ata o 
vindeiro 17 de agosto. 

O Concello vén de poñer 
en marcha “Eu si que o 
fago”, unha campaña para 
concienciar á veciñanza da 
importancia de coidar das 
mascotas e recoller as súas 
deposicións. Ademais de accións formativas nos colexios, 
o Concello está a repartir de balde 3.000 ecopoops, un 
sistema pioneiro en Galicia para a recollida dos excre-
mentos dunha maneira máis sinxela e ecolóxica.

O Concello desenvolve unha 
campaña para a recollida de 
excrementos de mascotas

Convocadas as subvencións ás 
actividades de asociacións e 
colectivos sen ánimo de lucro 

AGOSTO

17

O alcalde Manuel Mirás presidiu a entrega dos 
premios do concurso “De tapa en tapa”, o segundo 
máis concorrido destes 8 anos e que gañou o Res-
taurante Mirás, seguido pola Cafetería 6 Ríos e O 
Cafe de Manuela. Mirás salientou que “é un concurso 
que vai a máis pero temos que darlle unha volta por-
que somos conscientes de que a elaboración dunhas 
tapas de tanto nivel leva moito tempo e ten un ele-
vado custo, polo que imos convocar aos hostaleiros 
para consensuar cambios nos Bocados de Outono”. 

Os “Bocados de Outono” 
virán con moitas novidades

Centos de persoas participaron no III Festival 
de Bandas, organizado polo Concello de Oroso, a 
Asociación de Veciños de Senra e a Deputación da 
Coruña. Homenaxeouse á Banda de Música de Arca, 
“formación cun arraigo importante en Oroso porque 
moitos músicos da Lira de Senra e da Banda de San 
Mamede-Grabanxa se foron aló cando as nosas for-
macións desapareceron”, explicou o alcalde Manuel 
Mirás, quen anunciou que o 7 de xullo de 2018 a ho-
menaxe será para a Banda de Música de Ordes.

A Banda de Música de Ordes 
será homenaxeada en 2018

http://www.concellooroso.com/show_content.php%3Fsection%3D4%26subsection%3D56%26content%3D3059
http://www.concellooroso.com/show_content.php%3Fsection%3D4%26subsection%3D56%26content%3D3059
http://www.concellooroso.com/show_content.php%3Fsection%3D4%26subsection%3D55%26content%3D3086
https://www.facebook.com/pg/concellodeoroso/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D1421947831226390
https://www.facebook.com/pg/concellodeoroso/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D1421947831226390
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O Concello ten aberta a 
inscrición no seu campa-
mento xuvenil de verán, 
que terá lugar do 18 ao 29 
de agosto en A Devesa (Ri-
badeo) e que está dirixido 
a nenos e nenas de entre 7 
e 14 anos. O campamento 
está emprazado a carón da 
famosa Praia das Catedrais 
e inclúe diferentes activida-
des de lecer. 

O Concello de Oroso, en 
colaboración coa Deputa-
ción e Deleite, organiza a 
terceira edición do Psicotroi-
ta, que terá lugar na alame-
da de Góis (Sigüeiro) a partir 
das 22:00 horas do venres 7 
de xullo. Actuarán os grupos 
Familia Caamagno, Malan-
drómeda, Oh! Ayatolla e 
Esposa. Entrada totalmente 
libre e de balde.

O terceiro festival Psicotroita 
encherá de rock a alameda de 
Góis o venres 7 de xullo

O Concello organiza un 
campamento en Ribadeo para 
nenos e nenas de 7 a 14 anos

AGOSTO

18
XULLO

7

Representantes de 14 dos 18 municipios polos que discorre 
o Camiño Inglés reuníronse en Carral para constituír formal-
mente a Asociación de Concellos do Camiño Inglés, que 
nace co obxectivo de promover esta ruta xacobea. A asocia-
ción estará composta polos Concellos de Ferrol, Narón, Neda, 
Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne, Betanzos, Abe-
gondo, Carral, Mesía, Ordes, Oroso e Santiago; que xa aprobaron a súa adhesión nos seus respectivos Plenos Muni-
cipais, algo que se agarda que fagan en breve os municipios de A Coruña, Culleredo e Cambre. 

Nesta reunión aprobáronse a acta fundacional, os estatutos e a primeira directiva, á espera da autorización 
formal da Xunta de Galicia. A Asociación estará presidida polo alcalde de Oroso, Manuel Mirás Franqueira, quen se 
amosa “moi ilusionado coa posta en marcha desta asociación, que nace para promover ese diamante en bruto que 
é o Camiño Inglés”. A Vicepresidencia corresponderalle a Ordes, mentres que a Secretaría será Betanzos e a Tesou-
rería Carral, que correu con todo o traballo administrativo para a constitución da asociación. Os municipios de Mesía, 
Pontedeume e Narón ocuparán as tres vogalías. 

Oroso preside a 
Asociación de Concellos 
do Camiño Inglés

Constituída a Asociación de Concellos do Camiño Inglés

http://www.concellooroso.com/show_content.php%3Fsection%3D4%26subsection%3D26%26content%3D3074
http://www.concellooroso.com/show_content.php%3Fsection%3D4%26subsection%3D26%26content%3D3074
http://www.concellooroso.com/show_content.php%3Fsection%3D4%26subsection%3D56%26content%3D3075
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FOI NOTICIA...

Gran éxito do Obradoiro de 
Teatro Infantil, que pechou o 
curso coa representación de 
“Os amantes de Nápoles” e en-
cheu o centro cultural.

A orquestra, o coro e o alu-
mando de Música e Movemento 
da Escola Municipal de Música 
José Verea triunfaron no con-
certo de fin de curso.

Os cadetes do Xuventude 
Oroso proclamáronse cam-
pións da Copa do Sar, tras ven-
cer na final ao Santiago CF no 
campo da Cañoteira.

O Concello entregou os premios da IV Gala da Cultura, do II Certame Investigación do Camiño Inglés e do certame 
“Escríbelle unha carga a Margery Kempe”. Os Recoñecementos á Empresa e á Promesa reaceron no Restaurante Cortés e no 
violinista Emiliano Sánchez Velazco. O momento máis emotivo foi cando José Calvo recibiu de mans do alcalde Manuel Mirás 
o Recoñecemento á Traxectoria, como membro fundador de Buxos Verdes, Lembranzas Tambre ou da Banda de Ordes. No II 
Certame do CEICI, a gañadora na categoría de Investigador/a foi Leticia A Magalla, seguida por Javier Fuentes e Carlos Hugo 
Combarro. Na Categoría Peregrino gañaron Nemesio Rubio e Sergio Hardasmal, seguidos por Luiz Carlos Ferraz e Suzana 
Ourique. Na Categoría de Mozo/a ata 18 anos venceron Alejandro Vieites, Alberto Moure e Álvaro Martínez (CEIP do Camiño 
Inglés, que tamén levou o 3º premio para a Aula de 6º de Infantil e un accesit para 3º de Primaria). O 2º premio foi para Sara 
González. No certame “Escríbelle unha carta a Margery Kempe”, os premios foron para Eneritz Gómez e Aarón Boquete (Ceip 
de Sigueiro), Sara Salgueiro e Rebeca Rodríguez (CEIP Camiño Inglés) e Martha Tinkler e Aoife Hughes (St Johns RCS).

Recoñecemento especial de Oroso a José Calvo

Máis dun milleiro de veciños participaron no Día do Deporte, no que se entregaron os premios aos mellores 
deportistas do ano. O premio ao mellor deportista foi para o atleta Nuno Costa, residente en Sigüeiro. Os premios 
á mellor promesa recaeron en José Balsa (Xuventude Oroso) e Martín Pena Varela (Xadrez Oroso). Os recoñece-
mentos á traxectoria foron para José Ferro, presidente da ED Xuventude; e Emilio Vilaseco Álvarez, o deportista que 
máis ano leva facendo deporte federado en Oroso. Tamén se deron dous galardóns especiais: ao Leones de San-
tiago BBC, pola promoción dos deportes minoritarios, e á ED Xuventude Oroso, pola súa colaboración en eventos 
deportivos. Os premios ás empresas que máis apoiaron o deporte foron para Equipat Sport, Caza e Pesca Nogareda 
e Ríos Sanguiao. Todos os clubs e deportistas do municipio recibiron cadansúa distinción.

O atleta Nuno Costa, mellor deportista do 2016

https://twitter.com/ConcellodeOroso
http://es-es.facebook.com/concellodeoroso
https://www.facebook.com/pg/concellodeoroso/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D1395399237214583
https://www.facebook.com/pg/concellodeoroso/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D1414084472012726

