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ACCIÓN SSOCIAL

A labor de Protección Civil é variada, pero céntrase
sobre todo na asistencia aos cidadáns.
"Normalmente as nosas saídas son para axudar en
festas, accidentes, limpar árbores que obstaculizan
carreteras...e sobre todo nos eventos que se realizan
no concello en datas importantes como carnavais,
reis, a festa da troita, etc." explícanos Pedro.
Precisamente nos últimos meses tiveron algunhas
saídas debido ás choivas case torrenciais que houbo
nos meses de novembro e decembro. Naquel
momento "sí houbo algún aviso e tivemos que ir a
unha casa de Senra onde lles entrara auga no soto e
a algúns baixos de Sigüeiro" comenta o coordinador
da agrupación. Os principais problemas cando chove
moito danse en Sigüeiro nas ribeiras dos ríos Tambre
e Carboeiro. Pedro Suárez destaca que "a principal
recomendación para os veciños e veciñas é que
cando vexan que se pode dar unha situación de
emerxencia nos avisen canto antes para poder ter
marxe de maniobra e solucionar os problemas se se
pode".
Nas últimas semanas un grupo de cinco persoas
están limpando de maleza a beira do río en Sigüeiro.
Trátase dunha medida que sen dúbida axudará a
solucionar os problemas en días de choivas impor-
tantes.

Medios técnicos
Respecto aos medios cos que conta a Agrupación
para os traballos que realizan están de noraboa.
Despois de demandalo reiteradamente o pasado 17
de xaneiro, o alcalde do concello de Oroso, Manuel
Mirás, e o Responsable da Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, Pedro Suárez recibi-
ron un vehículo para mellorar as misións de protec-
ción civil.
O vehículo cedido en propiedade ó Concello de

Oroso por parte da Xunta de Galicia é un Nissan
Pathfinder de 7 prazas especialmente preparado que
aumentará notablemente a efectividade do colectivo.
Este vehículo permitirá á Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Oroso dispoñer dun medio de
transporte axeitado que permita mobilizar os recur-
sos humáns e materiais necesarios nas súas saídas.
Esta cesión chegou despois da petición feita polo
alcalde á Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza dun vehículo que mellorará o ser-
vicio da Protección Civil, xa que incrementará a ope-
rativididade en situacións de emerxencia que nalgúns
casos supoñen importantes riscos.
Protección Civil conta ademáis cunha motobomba
manual, cepillos para limpar viais, unha motoserra
ou líquido para limpar manchas de aceite. Todos úti-
les moi precisos para as súas principais funcións.

Camiño Inglés
O traballo deste colectivo ten moitas curiosidades.
Pedro Suárez explica con humor que no Ano Santo
"fixen parte do camiño inglés todos os días, en coche
eso sí!". Naquel ano "a diario saía da ponte de
Sigüeiro e ía ata Ordes polo camiño inglés para reco-
ller peregrinos que tiñan algún problema de saúde ou
simplemente se perdían" continúa. Neste servizo de
atención ao cidadán non hai horarios e "téñome
levantado moitas noites para ir a recoller a peregri-
nos". Nestes casos levan ós usuarios "ao centro médi-
co se o precisan ou a dormir e descansar ao pabellón
de Sigüeiro" comenta Pedro.

Protección Civil, un servizo voluntario e gratuíto

A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil é un
servizo que non sempre é suficientemente valorado. Este
colectivo está formado por 12 persoas que "entregan" parte
do seu tempo libre á comunidade, e realízano dun xeito
voluntario e altruista. Nos tempos actuais, no que os hora-
rios e ocupacións da maioría, deixan pouco tempo libre,
esta actitude vólvese aínda máis sorprendente.

Pedro Suárez Lorenzo, coordina a Agrupación. "Os mem-
bros da agrupación veñen cando poden, nos momentos
máis críticos ou simplemente no seu tempo libre, fins de
semana...xa que eles non viven desto". Aínda que él tam-
pouco está remunerado recoñece que case é como un ser-
vizo 24 horas, sempre dispoñible.

PPaarraa mmeelllloorraarr......
*Chegar a tódolos núcleos de poboación, e taender así
todas as peticións dos veciños, dentro das competen-
cias da Asociación 
*Ampliar o número de xente que puidera apuntarse ó

voluntariado.



Unha iimaxe aactual
O Concello de Oroso igual que renova as súas infraestructuras,
moderniza as rúas, planifica o seu PXOM, adorna as súas prazas
con estatuas, amplía servicios no ámbito social e cultura, e tamén
decidiu renovar a súa imaxe corporativa. Co lema "Oroso para
Vivir", e unha "O" maiúscula nun verde que invita a visitalo, este
concello adapta a súa imaxe ós tempos actuais. Deste xeito con-
vértese nun dos poucos municipios da comarca en apostar por
unha cuestión tan importante como é a imaxe corporativa, que é
a que define quén é en realidade este concello, cómo son as súas
xentes, a súa cultura… En definitiva, Oroso. 
Os veciños desta localidade debemos felicitarnos porque Oroso é
un dos primeiros concellos que aposta por modernizarse tanto
interior como exteriormente, poucas institucións municipais en A
Coruña optaron por proxectar esta imaxe.
Moi pronto comezaremos a ver esta "O", tan característica e natu-
ral en folletos, anuncios, pósters, pouco a pouco o tradicional selo
de Oroso irase esvaecéndose co tempo e, dando paso a un novo
Oroso, tradicional e moderno. Un lugar para vivir.
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No pleno do mes de decembro aprobouse a
modificación dos Estatutos da Mancomunidade
da Comarca de Ordes, con 11 votos a favor e
dúas abstencións. O alcalde de Oroso, Manuel
Mirás, defendeu a importancia de pertencer a
este organismo, xa que "se comparten cos demais
concellos prestacións básicas, como os bombeiros
ou servizos sociais". 

O portavoz nacionalista, Siverio Mirás, non
entende a participación de Oroso na Mancomu-
nidade de Ordes e, ao mesmo tempo na comarca
de Santiago. Ademais, puxo en dúbida os benefi-
cios que pode conseguir o Concello por pertencer
a Mancomunidade ordense. Pola súa banda, o
alcalde explicou que non é excluinte pertencer á
Mancomunidade de Ordes e a comarca de
Santiago. 

Durante a sesión tamén saiu adiante a modifica-
ción de uso dunha parcela do Polígono
Industrial, con 8 votos a favor (5 CDS e 3 CDI),
tres abstencións (PP) e dous votos en contra
(BNG). En principio, este espazo ía ter fins
deportivos, pero o proxecto actual contempla a

ubicación dunha aula medioambiental ou a cons-
trucción dun punto limpo. Ao respecto, Manuel
Mirás defendeu a necesidade da construcción
dun punto limpo no Parque Empresarial de
Sigüeiro "onde os residuos das empresas estean
ben tratados". 
Noutra orde de cousas, Manuel Mirás informou
que existen proxectos para que todas as parro-
quias do concello conten co servizo de sanea-
mento a finais do 2009. A Deputación Provincial
da Coruña aprobou as obras da rede de augas
para entre outros os lugares de Cardama, Senra e
os Anxeles, cunha partida presupostaria de más
de 250.000 euros. O Plano de Saneamento de
Galicia tamén contempla obras no territorio do
municipio, concretamente en Oroso, Deixebre e
Trasmonte cun orzamento que supera os 670.000
euros.  

O pleno de Oroso aproba a adaptación dos estatutos da
Mancomunidade de Ordes

PLENO

Manuel Mirás informou que existen proxectos para que todas as parroquias do concello conten co servizo de saneamento
a finais do 2009

O alcalde defendeu a necesidade da construc-
ción dun punto limpo no Parque Empresarial
de Sigüeiro "onde os residuos das empresas

estean ben tratados".

A corporación tamén valorou o proceso de her-
manamento de Oroso coa localidade portuguesa
de Gois. Os alcaldes dos dous municipios xa
comezaron os trámites precisos para levar a cabo
esta iniciativa. Oroso e Gois son localidades con
moitas cousas en común, sobre todo a riqueza do
seu medio natural con especial importancia dos
ríos a a intensa e dinámica actividade cultural.
No fondo da idea do hermanamento está "o com-
promiso de manter vínculos permanentes" e
"colaborar no éxito de esa necesaria tarefa de paz
e de prosperidade que é a Unión Europea"

segundo se explica no documento que asina o
alcalde de Oroso, Manuel Mirás e o presidente
da cámara municipal de Gois, José Girâo. Nos
últimos meses xa se veñen facendo cousas en
común entre os dous concellos como un primei-
ro paso da cerimonia de hermamento.

Imaxe da Parroquia de Os Ánxeles

Hermanamento

Oroso e Gois son localidades con moitas cou-
sas en común, sobre todo a riqueza do seu

medio natural con especial importancia dos
ríos a a intensa e dinámica actividade cultural.
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ORZAMENTOS 2007 TOTAL
GASTOS

GASTOS DE PERSOAL 1.555.624,54 €
GASTOS CORRENTES 1.818.100,00 €
GASTOS FINANCIEIROS 23.600,00 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 282.300,00 €
TOTAL GGASTO CCORRIENTE 3.676.624,54 €€
INVERSIÓN 3.287.978,45 €€
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEIROS

PASIVOS FINANCIEIROS 51.508,69 €
TOTAL GGASTOS DDE CCAPITAL 3.339.487,14 €€
TOTAL XXERAL 7.016.111,68 €€

INGRESOS

IMPOSTOS DIRECTOS 1.234.000,00 €

IMPOSTOS INDIRECTOS 1.226.587,00 €
TASAS E OUTROS INGRESOS 1.781.500,00 €
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.850.450,95 €
INGRESOS PATRIMONIAIS

TOTAL IINGRESOS CCORRENTES 6.092.537,95 €€
ENAXENACIÓN INVERSIÓNS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.453.318,22 €
ACTIVOS FINANCIEIROS

PASIVOS FINANCIEIROS

TOTAL IINGRESOS DDE CCAPITAL 1.453.318,22 €€

TTOOTTAALL  XXEERRAALL 77..554455..885566,,1177 €€

Orzamentos 2007

O Concello de Oroso aprobou no pleno do pasa-
do 25 de Xaneiro o orzamento municipal do
2007, con un total de 7.545.856,17 €, e un superá-
vit de 529.774,42 €.
Foron oito os votos a favor, pola banda da corpo-
ración municipal, contra os cinco votos en contra
dos membros dos partidos da oposición, que ale-
garon non ter tempo para estudar a proposta.
O desglose dos orzamentos presenta no estado
de gastos unha gran partida para a  inversión,
alcanzando un total de 3.287.978,45 €, que supón

o 47% do total orzamentario. Algunhas das
inversións previstas son por exemplo a adquisi-
ción de mobiliario, de material informático, a
ampliación do local social en Cardama, a renova-
ción de aceras na Avda. de Compostela, e a repa-
ración do tellado e da pista do polideportivo
entre outras. 
Deste xeito Manuel Mirás recoñeceu que o orza-
mento é "netamente inversionista, que suporá
unha ampliación dos servizos do Concello de
Oroso”

Manuel Mirás recoñece que os orzamentos do 2007 son netamente inversionistas o que favorecerá o futuro e progreso do
Concello



ACTIVIDADES

A espuma, a música, o teatro, os obradoiros, as
risas.... e sobre todo as miradas abraiadas de moi-

tos cativos/as foron o mellor balanzo da XIV
Semana Cultural de Oroso que se celebrou aló polo
mes de agosto. As diferentes actividades programa-

das durante dúas semanas contaron coa asistencia de
máis de 4000 persoas. O Departamento de Cultura

"quería encher o tempo de ocio de toda a familia pre-
parando unha programación que foi dende a mañá á
noite" explica Lucía Vilariño, animadora sociocultu-
ral do Concello. O cine e a música foron as activida-
des preferidas polos adultos, mentres que os rapa-

ces quedáronse cos xogos acuáticos e a tradicio-
nal festa da espuma.

Os nenos enchen de diversión 
o mes de agosto



Os maiores durante eses días asistiron ao concerto de corais que
tivo lugar o 23 de decembro, unha exhibición de bailes de salón
o 29 e a exposición de Jesús Santos que estivo aberta ao público
ata o 7 de xaneiro.

Durante as semanas de Nadal tamén se celebraron obradoiros
navideños, un taller de fabricación de agasallos con material de
refugallo e xogos cooperativos, tradicionais e multiculturais,
todas actividades para nenos maiores de 5 anos. Na aula de
informática, os rapaces maiores de 12 anos, participaron en
xogos en rede e concursos.

A diversión comezou o 19 de decembro cando os paxes reais
visitaron a escola infantil mentres ao CEIP de Sigüeiro chega-
ron o día da Lotería. Nesas xornadas os  rapaces e rapazas fixe-
ron entrega da súa carta para os Reis Magos. O 22 no Edificio
de Usos Múltiples os cativos e cativas da escola  infantil "A
Ulloa" escenificarán un Belén vivinte, acto que arrancou moitos
aplausos de apoio ó esforzo dos artistas! O 5 celebrouse a xa
tradicional Cabalgata de reis que percorreu as rúas de Sigüeiro
durante parte da tarde cunha alta participación de público.

Por outra banda o Departamento de Cultura voltou a poñer en
marcha o programa DIVER-NADAL durante as semanas do 26 ao
29 de decembro e do 2 ao 5 de xaneiro. Esta iniciativa pretende
facilitarlle aos pais e nais a sempre complicada conciliación da vida
familiar e laboral nas datas de vacacións escolares. 
Esta acción estivo dirixida a nenos e nenas en idade escolar e entre
as actividades que realizaron destacan as visitas e excursións, os
obradoiros, os xogos en equipo así como a aprendizaxe e interpre-
tación de cancións propias destas datas. Este programá voltará a
poñerse en marcha en Semana Santa.

ACTIVIDADES

77

O nadal é tempo de cativos!!

Durante as festas do Nadal o concello de Oroso realizou unha
programación lúdica e cultural para todos os públicos. Sen
embargo os máis pequenos da casa foron os auténticos prota-
gonistas e as súas caras cheas de ilusión recibiron a paxes
reais, ós reis magos e mesmo realizaron adornos e agasallos
navideños para as súas casas. Os motivos tradicionais destas
festas centraron a maioría dos concertos, obradoiros e cursos
programados. 



Dentro do programa de animación á lectura Kalandraka Editora organi-
zou a exposición "Palabras no Bosque" do 17 de novembro ao 5 de
decembro. A través dun espazo máxico fomentouse un achegamento dos
rapaces á natureza e á literatura a través dunha exposición que abarca
paneis, así como orixinais de ilustracións de libros desta editorial e
tamén incorpora na mostra libros sobre o bosque. Esta actividade incluiu
obradoiros de contacontos e de ilustración, e unha charla encontro con
pais, nais e educadores, titulada "Animar a ler é cousa de tod@s".

CULTURA

O concello do Oroso continuou coa campaña de animación á lectura despois do éxito das sesións
realizadas no curso escolar 2005-2006. Os mércores desde o pasado mes de outubro a Biblioteca
Municipal, situada no Edificio de Usos Múltiples, reciba á compañía de contacontos Trinke Trinke
para achegar aos máis pequenos a literatura infantil
dun xeito lúdico e divertido. Os centros educativos
do concello tamén acudiron a estas sesións como
unha actividade extraescolar.
As sesións están abertas a nenos e maiores e adoitan
acudir unha media de máis de 50 persoas. As idades
recomendables para os rapaces son de 3 a 7 anos, e
a duración das sesións de 50 a 60 minutos. As citas
para os próximos meses serán os mércores, 17 e 31
de xaneiro, 7 e 21 de febreiro, e 7 e 21 de marzo de
2007, ás 18 h. na Biblioteca Municipal no Edificio de
Usos Múltiples de Oroso.

Gloria, a nai de Alba
valora "moi positiva-
mente" o programa de
animación á lectura
"xa que os nenos pásano
moi ben e vese que des-
frutan". Asegura que
acuden sempre que poden a ver os contacontos "por-
que é moi divertido". Cando lle preguntamos a Alba
asegura que cando veñen os ratos "apetéceme vir á
biblioteca, aínda que a min gústame moito ir ó par-
que". Queda claro que xogar segue a ser o máis
importante!!

Lucía e Marga son
habituais das sesións
de contacontos e recoñe-
cen "que desfrutamos
tanto como as cativas,
rímonos moito e polo
dagora non faltamos

ningún día". Lucía explica que lle parece "moi inte-
resante esta iniciativa xa que é un bo xeito de ani-
mar ós nenos a ler". As súas fillas Noelia e Nuria
son compañeiras de escola e amigas. Coinciden coas
súas nais en destacar o ben que o pasan nesta acti-
vidade de lecer. Marga explica que o feito de que dra-
maticen o conto con personaxes "e moi ameno e as
nenas veñen con  moitas ganas".

A familia Ratoncio anima aos cativos/as a ler

Nomes: NOELIA BELLO
E NURIA DARRIBA 

Idade: 7 anos
Nais: LUCÍA OTERO E

MARGA SANTIAGO
Domicilio: Sigüeiro

Nomes:ALBA REY  
Idade: 6 anos

Nais: GLORIA SEOANE
Domicilio: Sigüeiro

PALABRAS NO BOSQUE



CULTURA

A biblioteca municipal está de estrea

A primeiros de ano a biblioteca muni-
cipal estreou novo mobiliario, dotándoa
dunha zona de arquivo con capacidade
para 8.000 volumes. Ademáis aumen-
touse a capacidade da zona de lectura e
un espazo para a colocación de 30
exemplares de prensa ou revistas. O
novo equipamento das instalacións
chegou grazas a un convenio coa
Consellería de Cultura da Xunta de
Galicia e o investimento chega aos
12.000 euros.
Despois de tres anos aberta a remodela-
ción da biblioteca "era necesaria xa que
tamén hai un incremento no número de
usuarios e nos servizos que se ofertan
como a posibilidade de usar ordenado-
res con conexión a internet" explica o
alcalde, Manuel Mirás.
Actualmente o número de socios/as da
biblioteca é de 711 persoas, 333 adultos
e 378 menores de trece anos. Durante o
2006 expedíronse 180 novos carnés,
cun incremento do 25,33% respecto do

ano anterior. A biblioteca de Sigüeiro
abreu no 2004 e durante estes anos
pasouse de 423 socios/as a os máis de
700 da actualidade. 

Os servizos máis demandados son a con-
sulta e o préstamo de libros e o uso dos
ordenadores con conexión a interntet. 

O horario da biblioteca municipal é de
luns a sábado de 10,00 h. a 13,00 h. e de
luns a venres de 17,00 h. a 20,30 h..

Préstamos de libros

99

No último ano o número de novos carnés da biblioteca medrou máis dun 25% 

Sandra vén de rematar esas prácticas. O último sitio no
que estivo traballando foi "a Biblioteca do CEIP de
Sigüeiro dende o mes de outubro, pouco despois de
comezar o curso ata finais de xaneiro" segundo nos
comenta. O seu horario foi de 14,00 a 15,15 horas e
Sandra explica que "foi unha experiencia moi positiva,
estaba moi contenta, sobre todo porque os nenos cóllen-
che cariño e ti cóllesllo a eles". 
As súas labores na biblioteca escolar "centrábase sobre
todo en atender aos rapaces, preocuparme de que non
houbese ruído, axudarlles nas súas consultas...".
Recoñece que os luns, despois da fin de semana, "esta-
ban máis alborotados e sempre tiñan máis cousas que
contar, pero nada serio". 
Durante estes últimos meses Sandra tivo oportunidade
de explorar outros ámbitos relacionados coa xestión do
tempo libre. "Estiven nos obradoiros de maiores e de
nenos en Nadal, ademáis de participar en xogos en rede
na aula de informática e xogos tradicionais..." Cando se
lle pregunta se prefire traballar cos máis pequenos ou
coas persoas maiores dubida porque non é quen de esco-
ller. "De todas as actividades que fixen nas prácticas non

sabería escoller con cal quedarme, foron todas moi gra-
tificantes xa que cólleslle cariño á xente e viceversa" sen-
tencia Sandra.
Finalmente incide no atrainte que lle resultou o curso "a
parte teórica foi  tamén moi interesante e o ambiente cos
profesores e compañeiros inmellorable". Sandra termina
a conversa comentando que lle gustaría como opción
profesional "ser monitora de tempo libre".

Curso monitores Tempo Libre

Sandra Visos Míguez da parroquia de Gándara é unha das alumnas do Curso de Monitor/a de Tempo Libre organizado polo concello de
Oroso o ano pasado no que participaron ó redor de vinte persoas. As clases teóricas celebráronse no Edificio de Usos Múltiples desde
xaneiro ata maio do ano pasado e as prácticas foron realizadas en diferentes actividades e accións organizadas polo concello. O curso esti-
vo subvencionado polo concello e en contraprestación os participantes comprometíanse a realizar as prácticas.

PPaarraa mmeelllloorraarr......
*O Concello ten previsto ampliar o
fondo da biblioteca con libros, para
adultos e escolares, ó longo deste ano.



ARTE

A arte ocupa as rúas de Sigüeiro

As obras de arte proceden do I Certame de escultura monumental ao aire libre e pasan a formar parte do patri-
monio municipal

Dende novembro, o Concello de
Oroso conta con tres esculturas que
adornan as súas rúas e que pasan a
formar parte do patrimonio munici-
pal. As obras de arte son os resultados
do I Certame de Escultura
Monumental ao aire libre, financiado
polo programa comunitario Leader.
Ao acto de presentación das obras,
acudiu o director xeral de
Desenvolvemento Rural, Edelmiro
López, acompañado polo alcalde oro-
sino, Manuel Mirás. 

As tres  obras se conciben coma sím-
bolos do concello, como un referente
na vida cotiá dos veciños e servirán
para preservar a identidade cultural. 

As esculturas emprázanse en tres
lugares emblemáticos do Concello de
Oroso para a súa exaltación e disfrute
de todos.

Os veciños interesados puideron
seguir a evolución diaria das crea-
cións achegándose a Explanada da
Piscina Municipal, onde os tres artis-
tas, Fernando Martíns, Armando
Martínez e Xosé Rivada, estiveron a
realizar as obras. As temáticas das
esculturas versan sobre O Camiño
Inglés, Os ríos, e a ponte de Sigüeiro.
Durante vinte días en xornadas de día
e noite, estes escultores deron forma á 
súa obra en vivo e en directo, mentres
os veciños gozaron percibindo a evo-

lución dos seus traballo día tras día.
Tres pezas de pedra traídas da rexión
do Sur de Portugal de Moleanos cons-

titúen a materia prima das tallas des-
tes autores. Dúas pedras son brancas e
unha azul. Todas elas compostas por
unha base de minerais e fósiles, así
como compoñentes calcáreos que
foron modeladas estes días en
Sigüeiro polos tres artistas. "Elixíronse
estas pedras pola súa vistosidade, por-
que resaltan moito a escultura e, por-
que son perfectas para este talle xa
que permitirán facer o traballo nos
días, que é o previsto, así como realizar
nas esculturas diferentes detalles, que
o granito non permitiría pola súa
dureza, por exemplo" explica
Armando Martínez.



ARTE

Máis de trinta obras de artistas conforman a I Mostra Internacional
Oroso Gois Arte 2006

O pasado  mes de xullo o alcalde Manuel Mirás,  partici-
pou na inauguración do Gois Arte 2006, que estivo adica-
da á amizade. Dende o concello atopáronse moitas afini-
dades coa localidade portuguesa, moi activa dende o
punto de vista social e cultural, e nestes intres estase a tra-
mitar o hermanamento entre Oroso e Gois na Federación
Española de Municipios e Provincias. Froito desta boa
relación naceu a  primeira edi-
ción da Mostra Internacional
Oroso Gois Arte, que foi inaugu-
rada o pasado 20 de setembro
coa presenza de membroas das
dúas corporacións municipais
encabezadas polos rexedores
municipais de Gois e Oroso, así
como cos representantes da
Deputación Provincial de A
Coruña e varios artistas. A expo-

sición permaneceu aberta no Edificio de Usos Múltiples
ata o 10 de outubro.
Manuel Mirás viaxou a Portugal en xullo acompañado de
representantes da corporación municipal e do pintor Deli
Sánchez que representou ao concello de Oroso coa obra
Kind of blue, que tiña como temática a música de jazz, e
supuxo o primeiro paso do intercambio cultural que están

iniciando os concellos de Gois e
Oroso. Kind of blue é unha obra
de corte expresionista, que tamén
se exhibiu no Oroso Gois Arte
2006, e que supón unha homena-
xe a Miles Davis, unha das figuras
máis relevantes da historia do
jazz. No Gois Arte 2006 houbo un
programa composto de música e
presentacións de libros ademais
do prato forte das obras artísticas.
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Oroso acolleu por primeira vez a Mostra Internacional
Oroso Gois Arte 2006. Trátase dunha parte das obras da
mostra Gois Arte, que se celebra todos os anos na localida-
de portuguesa do mesmo nome dende hai xa dez anos. Máis
dunha treintena de artistas participaron nesta exposición

que tivo lugar no Edificio de Usos Múltiples, e na que os
orosinos pudieron disfrutar cunha diversidade de obras,
dende esculturas, pinturas, fotografías, ata grabados en
metal. Como na variedade está o gusto tamén os materias
foron diversos: madera, metais, pintura o óleo, acrílicos… 

A participación de máis de dúas mil persoas na II edición
da Exposición Etnográfica, celebrada na primeira quince-
na de novembro, superou con creces as expectativas do
Concello, que calificou o acto de "éxito tremendo". A mos-
tra contou con máis de 400 pezas, moitas delas cedidas
temporalmente polos veciños do Concello. Manuel Miras
explicou que "a exposición foi un éxito grazas a colabora-
ción dos veciños, tanto na organización aportando pezas
para a mostra, como na súa asistencia". O Concello de
Oroso continuará apostando por esta actividade que pro-
fundiza na cultura tradicional. 
A segunda edición deste ano diferenciouse da do ano ante-
rior pola súa especialización. Nesta ocasión os obradoiros e
conferencias centráronse en catro temas, que conxugaron a
tradición dos adultos coa diversión dos máis novos: "O liño
e a terra", "Xogos tradicionais e xoguetes" e "A malla".
Entre as novidades da segunda edición atopábanse activi-
dades paralelas á exposición, que contaron cun grande
éxito de asistencia. Estas propostas tiñan como finalidade a
de axudar a comprender o pasado dun xeito vivo, lúdico e
didáctico. Superáronse todas as previsións, contando cunha
gran participación tanto nas dúas conferencias a cargo de
Felipe-Senén López e Paco Veiga, como na xornada de

xogos populares para nenos e maiores e, nas actuacións de
música tradicional a cargo do grupo "Mini e Mero" e das
pandereteiras "Raigañas". 
O coordinador da exposición, Manuel Pazos, fai un balance
"moi positivo da acollida da mostra entre os veciños", e
explica que "moitos pediron que se ampliase os días de
mostra, a xente dálle pena que se desmonte e pide que sexa
permanente". 

Éxito de participación na II Exposición Etnográfica 



ENTREVISTA

Con 53 anos, Salvador Fernández Moreda, coñece á perfección o entramado da política.
Actualmente preside a Deputación Provincial de A Coruña, unha institución que xa
coñecía á perfección xa que foi deputado provincial polo PsdeG-PSOE desde o 87 ata o
95, no período 1999-2003 e na actual lexislatura e presidente entre o 89 e o 95. Natural
de Foz Fernández Moreda é licenciado en CC. Económicas e Empresariais pero a súa labor
política nas diferentes administracións colócano directamente no interese público.
Quixemos que nos falase polo miúdo do seu traballo ó frente da Deputación e a súa rela-
ción cos concellos como Oroso.

Salvador Fernández Moreda, Presidente da Deputación da Coruña
"ESTE ANO INVESTIMOS EN OROSO 250.000 EUROS 

EN INFRAESTRUCTURAS”

P.: Despois de tres anos como
Presidente da Deputación
Provincial de A Coruña, ¿cal é
o balance deste período ó fron-
te desta institución?

R.: Creo que o balance é positi-
vo. Nestes tres anos levamos a
cabo numerosas iniciativas en
todos os ámbitos, que foron de
grande utilidade para os conce-
llos da provincia, especialmente
para aqueles que dispoñen de
menos recursos económicos.
Investimentos como a mellora
de máis de 2.400 kms. de estra-
das provinciais, para os que só
durante este ano investiremos
16 millóns de euros; creación de
infraestructuras deportivas;
programas culturais; promo-
ción económica e turística; sub-
vencións a entidades e asocia-
cións. Ademais puxemos en
marcha grandes proxectos que
están pensados para ser desen-
volvidos a medio prazo e que
contribuirán notablemente no
futuro á dinamización do terri-
torio, como o Plan Estratéxico
Provincial.

P.: ¿En qué consiste o Plan
Estratéxico Provincial e en qué
momento está?

R.: O Plan Estratéxico
Provincial é o noso modelo de
desenvolvemento dunha pro-

vincia sostible no tempo. Con él
pretendemos ofrecer un diag-
nóstico pormenorizado e rigo-
roso sobre o potencial de desen-
volvemento da provincia, así
como dos seus puntos críticos e
as súas fortalezas. A partir dese
análise propoñeranse metas,
obxectivos estratéxicos, accións
e proxectos, que deberán diri-
xirse a impulsar o desenvolve-
mento económico e social do

territorio. É fundamental para
este desenrrolo a implicación
dos principais axentes sociais e
económicos, tanto públicos
como privados, así como a cola-
boración cidadá. 

O Plan Estratéxico desenvolve-
rase ata o 2013, e pretendemos
que para entón teñamos unha
provincia con maior capacidade

competitiva, máis desenvolve-
mento tecnolóxico, e mellores
infraestructuras de transporte,
educativas, culturais, deporti-
vas que axuden a promover o
espírito emprendedor, atraer
investimentos e favorecer a
apertura ao exterior. 
O próximo mes de febreiro esta-
remos en disposición de pre-
sentar o Plan Estratéxico, reali-
zado en colaboración coas uni-
versidades de A Coruña e
Santiago, e a Fundación Caixa

"O Plan Estratéxico Provincial
pretende definir o futuro 

da provincia"

"Este ano investimos en Oroso
250.000 euros en infraestructuras"
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Galicia. É sen dúbida, o pro-
xecto máis importante deste
mandato pois con él preténde-
se definir o futuro da provin-
cia. É a mellor "herdanza" que
podemos deixarlles aos futu-
ros governos provinciais.
Cando cheguei ao cargo hai
tres anos non disponíamos de
proxectos para executar. Coido
que co Plan Estratéxico deixa-
mos un traballo de futuro.

P.: Falemos agora do noso
entorno máis cercano. ¿Qué
obras realizou recentemente
a Deputación de A Coruña no
concello de Oroso?

R.: A Deputación inviste cada
ano unha importante cantidade
de diñeiro nos concellos. O pró-
ximo ano 2007, só a través do
Plan de Obras e Servizos (POS)
investiremos máis de 22.600.000
euros en obras nos 94 concellos
da provincia.
Concretamente, en Oroso esta-
mos a investir este ano 250.000
euros en obras de pavimenta-
ción e mellora de camiños en
Cardama, Marzoa, Senra e
Pasarelos, ademais de crear
accesos en Deixebre, Tras-
monte, Vilar de Abaixo e
Vilacide. En 2007 investiremos
unha cantidade similar en
outras tantas obras (221.104
euros), que son decididas e con-
tratadas polo concello, e finan-
ciadas con fondos provinciais.
Tamén temos previsto construir
un campo de fútbol de herba
artificial, e outros proxectos de
infraestructuras. Ademáis,
recentemente inauguramos o
Edificio de Usos Múltiples en
Sigüeiro, que é unha referencia
en canto aos xeitos de dinami-
zación sociocultural do munici-
pio. Así mesmo, investimos
376.000 euros na prolongación

da travesía da avenida de
Grabanxa.

P.: ¿Cómo ve o futuro das
Deputacións Provinciais? 

R.: Aínda que probablemente
estas institucións necesiten
algunhas reformas, as Depu-
tacións cumpren un cometido
fundamental, que é o de apoiar
ás administracións locais que
non dispoñen de recursos para
levar a cabo certas obras ou
ofrecer certos servizos aos cida-
dáns. Non debemos esquecer a
vocación de "concello de conce-
llos" das deputacións, que non
deben ser un "segundo nivel"
da administración autonómica
nen competir con ela, se non ser
un instrumento de axuda aos
concellos para ofrecer servizos
aos cidadáns que doutra manei-
ra non poderían ter. 
Por exemplo, na Deputación de
A Coruña nós xestionamos os
impostos de contribución rústi-
ca e urbana, de vehículos, etc.
para 82 dos 94 concellos da pro-
vincia, co aforro que supón
para estes concellos en persoal e
medios técnicos para a realiza-
ción destas labores. Dispo-
ñemos dun servizo de Asis-
tencia a Municipios, creado na

miña anterior etapa á fronte da
Deputación e cada ano investi-
mos millóns de euros en obras
públicas que inciden directa-
mente na vida dos cidadáns,
obras como o asfaltado de viais,
construcción de aceiras, rede de
sumidoiros, saneamento e abas-
tecemento de augas que, a
pesar de non ser obras "de refe-
rencia", son  necesarias e axu-
dan ao desenvolvemento do
noso territorio.
A Deputación de A Coruña
cumpre perfectamente coa fun-
ción de cooperación cos conce-
llos da provincia, e somos un
referente en Galicia en áreas de
xestión como a promoción da
cultura e o deporte, así como na
creación de infraestructuras, e
na posta en marcha dos par-
ques comarcais de bombeiros.
A través do Consorcio, confor-
mado pola Deputación de A
Coruña e a Xunta de Galicia,
creamos nove parques comar-
cais, e en breve iniciarase a
construcción do parque de
Santa Comba. Tamén se traballa
na comarcalización dos parques
de Santiago, coa construcción
dun novo edificio, e nos de A
Coruña e Ferrol.



O concello de Oroso ten unha situación privilexiada. “A
vintecinco minutos de Coruña, a dez da capital galega, a
cinco minutos dun aeroporto internacional e preto da
autopista e do tren rápido, temos unha ubicación que
envexa calquera" explica o alcalde Manuel Mirás.  Con
esta situación non é de extrañar que a demanda de solo
empresarial medre no municipio. O Polígono Industrial
San Martiño está funcionando co asentamento efectivo
de moitas firmas e coa inminente implantación doutras
empresas. Para o primeiro edil "o obxectivo marcado
polo goberno municipal é que Oroso sexa un concello
autónomo na creación de riqueza". E o asentamento de
empresas no noso territorio "xenerarán emprego e polo
tanto calidade de vida" explica Mirás. Dende o consisto-
rio continuase traballando para crear as condicións para
que as empresas se asenten.

O pasado mes de novembro anunciouse a licitación do
contrato para a redacción do plan parcial do Polígono
Empresarial San Martiño 2, na área de reparto número

10, dacordo coas determinacións do Plan Xeral de
Ordenación Municipal de Oroso. Este novo proceso de
urbanización de solo industrial "realizarase por un siste-
ma de cooperación, no que o concello xestiona pero non
se expropia" comenta Manuel Mirás. 
Con este sistema, que busca evitar a especulación, "o
propietario pode optar por participar nas obras de urba-
nización, vender, permutar...o único que se lle pedirá é
que nun prazo razoable eses terrenos se edifiquen" conti-
núa o rexidor.

Actualmente tamén se traballa na licitación das obras
de urbanización da ampliación do Polígono actual que
suponen uns 53.000 metros cadrados. Este terreno xa se
está desenvolvendo polo método de cooperación.

EMPRESAS

A Asociación de Comerciantes e
Empresarios de Sigüeiro está inte-
grada por 70 socios, entre empresa-
rios, comerciantes e hostaleiros. A
súa actividade é recente xa que
naceu no 2003, pero o certo é que
cada vez ten máis presencia en
Oroso, onde están a traballar para
unificar ó sector profesional o que
respresentan. Accións coma promo-
cións conxuntas, organización de
horarios de apertura e clausura dos
periodos de rebaixas son os primei-
ros obxetivos deste colectivo. Dende
o pasado ano, esta asociación orga-
niza cursos para os seus asociados
entre os que destacan o de Internet,
informática, xestión de datos, riscos
laborais e escaparatismo. A súa pre-
sidenta, Silvia Suárez, explica que
"pretendemos organizar sete ou oito
o ano. No 2007 empezamos forte e
xa imos polo segundo curso de esca-

paratismo". 
Na Campaña de Nadal, a
Asociación de Comerciantes e
Empresarios de Sigüeiro regalou
unha viaxe a Tenerife, e os veciños
animáronse a comprar en Sigüeiro.
As rebaixas estanse a desenvolver
ben neste Concello. Silvia Suárez
engade "para esta campaña fixemos
carteis e unificamos os periodos das
rebaixas". O colofón o porá o
Rastrillo que a asociación organiza o
11 de febreiro nunha sala do
Multitusos.
Para facerse socio hai que pagar
unha cuota trimestal de 30 €

HAI QUE MELLORAR:
Esta asociación pide unha maior
implicación do Concello, quen só
lles aporta unha cantidade mensual,
e non tivo a ben cederlles un local
social. Ademais, este colectivo quei-

xase de que o Concello lles debe a
guía de comerciantes, e a súa publi-
cidade.
A intención do Concello, segundo
asegura o alcalde, é a de ter locais
para todas as asociacións, pero que
de momento non hai para todas.
Manuel Mirás asegurou que cando
chegaron ó Concello non había
locais nin instalacións de lecer.
En canto a guía da Asociación de
comerciantes o
alcalde lembra
que as asocia-
cións poden
pedir unha sub-
vención, como
fan todas as
demáis, e inver-
tir os cartos no
que queiran.

O ssolo eempresarial dde OOroso tten ttirón ppara aas eempresas.

Asociación dde ccomerciantes ee eempresarios dde SSigüeiro

O Polígono Empresarial San Martiño 2 
realizarase polo sistema de cooperación para
evitar a especulación

Silvia SSuárez GGarcía
Presidenta dde lla AAsociación dde CComerciantes ee

Empresarios dde SSigüeiro



A Escola Deportiva Xuventude de
Oroso é unha entidade deportiva
moi nova, xa que naceu no 2005
pero é unha das máis dinámicas do
concello. Ata o dagora a súa oferta
centrábase no fútbol, disciplina na
que tiña sete equipos, un de benxa-
míns, dous de alevíns, dous de infan-
tís, un xuveníl e outro de cadetes,
que suman ao redor de 130 deportis-
tas. Ademais ven de presentar no
Edificio de Usos Múltiples do conce-
llo a súa nova sección de tenis de
mesa. 

O técnico de deportes do concello,
Manuel Cruz, colaborou con esta
entidade deportiva no nacemento
desta nova sección. Según nos expli-
ca Cruz "comezamos a promocionar
este deporte no verán nas instala-
cións da piscina". Debido ao interese
que amosaron sobre todo os máis
pequenos decidiuse que a Escola
Deportiva Xuventude de Oroso

puidese incluir este deporte entre a
súa oferta. O equipo de tenis de
mesa federouse o pasado verán na
Federación Galega e actualmente
conta con dous monitores, quince
rapaces e tres adultos como practi-
cantes. O pasado mes de xuño cele-
brouse en Oroso o VIII Campionato
Galego de Tenis de Mesa, no que
participaron case 200 rapaces. 

Por outra banda o alcalde do conce-
llo, Manuel Mirás e o presidente da
Escola Deportiva Xuventude de
Oroso, Luis Rey, renovaron un con-
venio de colaboración que se firma-
ra xa o ano pasado entre as duas
entidades. No acto estiveron presen-
tes Eduardo Veiras, concelleiro de
Deportes, membros da xunta direc-
tiva do clube e os integrantes do
equipo de tenis de mesa.

Este acordo pretende fomentar a
organización de actividades forma-

tivas, recreativas e competitivas
para mellorar o deporte de base. A
comunicación e difusión das dife-
rentes actividades das duas organi-
zación é outro dos obxectivos do
convenio. O concello de Oroso,
segundo explica o alcalde "quere
apoiar o deporte de base xa que
posúe valores formativos tremenda-
mente positivos para a comunidade
escolar". Este acordo pretende
mellorar a evolución do sistema
deportivo no concello apoiando
todas as iniciativas que se realicen
nese senso.  

O ccampo dde ffutbol mmunicipal sserá dde hherba aartificial

O Concello de Oroso contará cun campo de fut-
bol de herba artificial en Sigüeiro. A adxudica-
ción das obras está prevista para o próximo mes
de marzo, e prevese que estea rematado para
setembro de este ano, é dicr, para o inicio da pró-
xima liga.
A remodelación do Lino Balado, campo de fut-
bol de Sigüeiro, suporá unha ampliación da ofer-
ta das actividades programadas pola Concellaría
de Deportes, de xeito que os usuarios poderán
desfrutar durante máis tempo das instalacións,
grazas as características da herba sintética.
As obras comezarán na súa primeira fase co
cambio do céspede, e posteriormente coa remo-
delación das instalacións en canto ós vestiarios,
instalación eléctrica, gradas…O orzamento total
previsto para as obras é de 444.913,21€, dos que
104.913,21€ correrán a cargo do Concello de

Oroso e os  340.000€ restantes aportaralos a
Deputación Provincial da Coruña,  dentro do
plan especial de herba artificial nos campo de
futbol municipais.
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Nova ssección dde ttenis dde mmesa

O  alcalde Manuel Mirás en representación do concello de Oroso renova un convenio de colaboración coa entidade
deportiva

Imaxe do campo de futbol municipal

DEPORTE



PORTO AVIEIRA - SANTIAGO

Porto Avieira
GÇndara

Foca-Sigßeiro
RÜa Travesa
MeixonfrÒo

Santiago E.A.

7:50, 8:50
7:52,8:52
8:00,9:00
8:05, 9:05
8:10, 9:10
8:15, 9:15

SANTIAGO – PORTO AVIEIRA

Santiago E.A.
MeixonfrÒo

RÜa Travesa
Foca-Sigßeiro 

GÇndara
Porto Avieira

13:30 , 14:30
13:35, 14:35
13:40, 14:40
13:45, 14:45
13:53, 14:53
13:55, 14:55

TRANSPORTE

Transporte metropolitano
Os veciños de Porto Avieira contan cun servicio de transporte metropolitano

Dende primeiros de outubro os veciños de Porto
Avieira contan cunha liña de autobuses pertencente o
Plan de transporte metropolitano. Tralas reiteradas
peticións dos veciños da zona e as xestións realizadas
dende o Concello coa Xunta para incluirse dentro
deste Plan, a día de hoxe os veciños desta área pode-
rán evitar coller o coche para desprazarse ata a capi-
tal.
Tres eixos: seguridade, ecoloxía e aforro
A campaña informativa do novo plan susténtase en 3
ideas. Máis seguridade, unha maior aportación ecoló-
xica e un aforro evidente, ó reducir o número de vehí-
culos particulares.

Os usuarios das liñas comarcais aboarán o prezo rebai-
xado de 0,67 € por viaxe interurbano con carácter xeral,
grazas a utilización das tarxetas bonificadas. Coas tari-
fas ordinarias boa parte dos usuarios pagaban en torno
a 1,05 €, o que supón un aforro de 0,38 € por billete, esta
medida favorecerá que moitos dos usuarios deixen o
coche na casa.
As tarxetas están compostas por un microchip recarga-
ble, cun precio unitario de 2 euros, recargable nos caixei-
ros de Caixa Galicia cun importe mínimo de 5 e un
máximo de 180 €.
Dende a dirección xeral sinalan que nun prazo de tempo
razoable colocaranse terminais automáticas para efec-
tuar a recarga sin ter que facer colas nos mostradores de
Caixa Galicia. Os clientes de Caixa Galicia podrán efec-
tua-la recarga directamente dende o caixeiro

SANTIAGO - SIGÜEIRO
LABORALES SÁBADOS DOM/FEST

6:30
7:45 RÜa Rosa

8:30 8:30
9:00
10:00 10:00
10:45 RÜa Rosa
11:45 RÜa Rosa

12:00 12:00
12:30
13:15 RÜa Rosa
14:00 14:00 14:00

15:10
15:30
16:30 16:30
17:45 RÜa Rosa

18:00 18:00
19:15 RÜa Rosa

19:30 19:30
20:15 RÜa Rosa

21:00
21:15 21:15

SIGÜEIRO - SANTIAGO
LABORALES SÁBADOS DOM/FEST

7:20 RÜa Rosa
7:55 RÜa Rosa
8:20 RÜa Rosa

8:55
9:10

10:20 RÜa Rosa
11:10 11:10 11:10
12:25 RÜa Rosa

13:10
14:10
15:10 15:10
16:40
17:40 RÜa Rosa 17:40 17:40
19:10 19:10 19:10
20:40
21:50 RÜa Rosa 21:50
22:10 (1) 22:10

(1) S× venres laborais

HORARIOS CASTROMIL

César, leva unha
seman vivindo en
Oroso, concretamente
en Sigueiro e xa
colleu o autobus
metropolitano catro
veces.
Os seus destinos son Santiago, traballa na
Renault, e por
ocio a Ordes.
Non sabia que
coa tarxeta moe-
deiro pode afo-
rrar cartos, asi
que lle pareceu
moi boa idea e
pensa sacala
canto antes.

Nome: César Álvarez
Gutiérrez  

Idade: 19 anos
Domicilio: Sigüeiro

Destinos: Santiago e
Ordes

TARXETAS-MMOEDEIRO



Oroso xa conta con vinte novos colectores azuis,
para a reciclaxe de papel, que se estiveron colo-
cando nas últimas semanas. Segundo explica o
concelleiro de Parques e Xardíns, Tráfico e
Limpeza, Pepe Castro "estivemos colocando por
todo o concello colectores azuis pero ademáis
estivemos repoñendo cicuenta colectores amare-

los, para plásticos, bricks e latas e 70 colectores
verdes, para materia orgánica". A reciclaxe é un
obxectivo para este departamento do goberno
municipal e como salienta Castro "dotar dos
medios necesarios aos veciños e veciñas é un pri-
meiro paso para que esto sexa unha realidade
cotiá".
Paralelamente tamén se está dotando de suxe-
ción metálica aos colectores xa colocados. Nunha
primeira fase estanse fixando os que se atopan
nas rúas e carreteras máis concorridas ou nas que
pola súa ubicación poden ocasionar máis perigo
para o tráfico ou para as persoas. Na segunda
fase desta actuación realizarase a mesma opera-
ción en todas as zonas rurais do concello.

Limpeza
Durante o mes de xaneiro a brigada de limpeza,
composta por catro persoas, comezou no núcleo
urbán de Sigüeiro o lavado das rúas cunha
máquina a presión. 
Pola súa banda as actuacións nas zonas verdes e
parques centráronse no entorno da gardería
municipal, no parque do Carboeiro, na mellora
do parque infantil e xuvenil de Sigüeiro, entorno
das esculturas.... Nestes lugares repúxeronse flo-
res e céspede. 
Castro explica que a dotación de parques no con-

cello mellorarase nos próximos meses "coa crea-
ción de dous parques infantís máis en Sigüeiro
para a continuación extendelos a todas as parro-
quias". 
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OBRAS EE SSERVIZOS

Vinte novos colectores de papel para o Concello de Oroso

A pista de skate conta con nova chapa

O Departamento de Parques acondicionou varias zonas verdes e está comezando a poda das árbores

PPaarraa mmeelllloorraarr......
*Chegar a tódolos núcleos de poboación en canto a suxc-
ción dos colectores.



PARROQUIAS

A hhistoria mmáis aantiga dde MMarzoa:
As MMedorras

Oroso acolleu o pasado 27de setembro unha solta de
perdices que se realizou en colaboración coa Consellería
de Medio Ambiente e coa Asociación de Cazadores
Rivera do Tambre. Coa intención de repoboar o entorno
o persoal do concello, do departamento de Medio
Ambiente e da asociación procederon a solta de crías de
perdiz en varios puntos do municipio.

O concello de Oroso asinou un convenio de colaboración
coa Asociación de Cazadores o pasado mes de xuño. A
cooperación demostrase en temas de interes común
como é esta solta, nos que debe existir unha estreita cola-
boración.

A CConsellería dde MMedio AAmbiente rrealiza uunha ssolta dde pperdices
no CConcello dde OOroso 
As crías dos animais soltáronse en varios puntos do municipio coa intención de repoboar o entorno 

As medorras ou mámoas son os restos históricos máis
antigos dos que hai constancia na parroquia de Marzoa
e teñen unha antigüidade duns cinco mil anos.
As medorras son montóns de terra dun tamaño conside-
rable que gardan no seu interior unha construcción feita
con pedras grandes chamada dolmen ou anta.
Para construír un dolmen, chantaban na terra pedras
verticais chamadas esteos, dispostos en forma circular e
deixando unha entrada cara o Este. Unha gran pedra,
que fai de tampa, cubre un espazo interno que queda
baleiro en forma de cámara. Esta cámara, que incluso
podía ter un pequeno corredor de acceso, estaba destina-
da a sepultura dunha ou de varias persoas. Cando a
cámara que forma o dolmen contiña un certo número de
cadáveres, toda a construcción era tapada con terra, for-
mando unha medorra, que era un lugar sacro e de culto
para os nosos antepasados.

Na parroquia de Marzoa hai seis medorras, a maioría
moi erosionadas, pero a máis espectacular e mellor con-
servada é a Medorra do Coto do Lobo en Recouso, ao
lado do vello camiño Medieval que comunicaba Sigüeiro
con Betanzos. No seu cumio aínda podemos ver o cono
de violación, sinal de que o posíbel dolmen que había no
seu interior foi desfeito. A maioría das violacións que
sufriron estes enterramentos está na crenza popular,
totalmente incerta, de que os "mouros" agachaban tesou-
ros no seu interior como "potes de ouro" e outros metais
preciosos.
Os "mouros" son os seres máis importantes do imaxina-
rio popular galego, esas persoas diminutas que constru-
ían túneis, medorras, castros... e que agachaban e custo-
diaban tesouros. En certa medida aos "mouros" atribuí-
anse todas aquelas construccións ou feitos descoñecidos

polo pobo, que non sabía explicar cientificamente o
devir histórico.

Da época das medorras pertence un resto arqueolóxico
moi importante que apareceu en Marzoa, trátase da
coñecida como Gubia de Marzoa, unha pequena pedra
pulimentada cun fío que se utilizaba para cortar peles.
Ten uns cinco mil anos de antigüidade.

Convidamos aos veciños de Marzoa e de todo o
Concello de Oroso a visitar a Medorra do Coto do Lobo;
mais para ver unha medorra con dolmen é preciso visi-
tar o monumental Dolmen de Cabaleiros ou "Casa da
Moura" (Tordoia) datado no ano 3000 antes de Cristo e
formado por sete esteos e unha grande cuberta. Outra
das antas próximas a nós é a tristemente coñecida como
"Peneda de Guntín", un enorme dolmen desfeito en
Aiazo (Frades) durante os traballos da concentración
parcelaria. 

Para rematar, dicir que os restos arqueolóxicos como as
medorras ou os castros están protexidos pola Lei de
Patrimonio, polo que non se poden alterar nin desfacer.

Manuel Pazos Gómez
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AXENDA

O BBUZÓN DDO LLECTOR O BBUZÓN DDO LLECTOR é unha das seccións máis impor-
tantes desta revista, porque nela
queremos escoitar a vosa voz a
través das vosas cartas, nas que
esperamos contar con moitas
suxerencias referidas ás necesi-
dades dos veciños e veciñas de
Oroso. Poñemos á vosa disposi-
ción unha dirección de correo
electrónico: 

webmaster@concellooroso.com e
correo@oroso.dicoruna.es, ou
tamén podedes enviar as vosas
cartas á Casa do Concello, Praza
do CConcello ss/n. Para podelas
publicar precisamos que as car-
tas non sexan demasiado lon-
gas e, que veñan co nome e ape-
lidos dos autores. Anímate e
escríbenos!!

E ppróximamente ....

O BUZÓN DO LECTOR

FFEEBBRREEIIRROOFFEEBBRREEIIRROO
RastrilloRastrillo
O 11 de febreiro a Asociación de comerciantes fará un rastri-
llo de oportunidades con productos variados..

MMAARRZZOOMMAARRZZOO
Fotografía IIntimistaFotografía IIntimista
Do 1 ó 15 de marzo a sala de exposicións acollerá unha mostra
de fotografía de Rosa M. Pérez Martínez. Paisaxística, animais,
puro intimismo desta lucense recén chegada a Sigüeiro.
Imaxes realizadas en Lugo, na costa e en Santiago.

Mercadillo dda IIlusiónMercadillo dda IIlusión
Do 16 ó 22 de marzo Mercedes Fernández Galeato, voluntaria
da escola Camilo José Cela no Hosiptal Clínico, levará á sala
de mostras os traballos dos nenos e pais da planta de
Oncoloxía. Entre os traballos expostos haberá broches, bolsos
de cómic, e diversas manualidades. Na inauguración está pre-
vista a presencia do Doutor Couselo, veciño de Oroso e direc-
tor da planta de Oncoloxía, e Ruth Gómez, directora da esco-
la Camilo José Cela. A recadación da venta dos traballos, cun
prezo simbólico, permitirá os rapaces realizar unha viaxe a
Disneyland Paris.

ÓleosÓleos
Yanina Torres Tuirán, mostrará a súa traxectoria como pinto-
ra do 26 de marzo ó 11 de abril. A progresión da artista é de
temática variada, entre o que atopamos obras dos grandes
mestres, relativas ó camiño de santiago, paisaxes, retratos...
Yanina ten 23 anos e leva pintando dende os 7.

AABBRRIILLAABBRRIILL
Fotografía ddo PPrestigeFotografía ddo PPrestige
Dende o 16 ó 30 de Abril Nicolás Sánchez Vázquez, mostrará
a realidade da catástrofe do Prestige cunha selección de ima-
xes que pretenden ser un enaltecimento do voluntariado e
unha protesta medio ambiental. As fotografías foron tomadas
en diversos lugares coma son Lira, San Vicente do Mar, O
Grove ou Malpica.

Fallo ddo xxurado ddo CConcurso dde mmáscarasFallo ddo xxurado ddo CConcurso dde mmáscaras
O xoves 15 de febreiro ás 12:00h, no edificio de Usos
Múltiples celebrarase o fallo do xurado do Concurso de
máscaras
Exposición dde mmáscarasExposición dde mmáscaras
Do 16 ó 25 de febreiro na Sala de Exposicións do Edificio de
Usos Múltiples, expoñeranse tódalas máscaras presentadas ó
concurso de máscaras.
PasarrúasPasarrúas
O sábado 17 de febreiro ás 18:00h Pasarrúas por Sigüeiro
Entrega dde ppremios ddo CConcurso dde ddisfracesEntrega dde ppremios ddo CConcurso dde ddisfraces
O sábado 17 de febreiro ás 19:00h, no pavillón de deportes
Festa dde ddisfracesFesta dde ddisfraces
O luns 19 de febreiro ás 20:30h, Festa de disfraces na Edificio
de Usos Múltiples

Entroido 22007



DE VVISITA

O alcalde de Oroso, Manuel
Mirás, reuniuse o 19 de xaneiro
co Delegado de Educación,
Pedro Armas, para manter unha
reunión cos directivos dos cen-
tros educativos, as asociacións
de pais de alumnos e para visitar
os terreos que o concello cedeu
para a posible instalación dun
novo centro educativo. Esta visi-
ta produciuse trala entrega á
Conselleira de Educación, Laura
Sánchez Piñón, dun informe no
que aparecen reflexadas as
inquietudes e necesidades do

Concelllo en materia de educación, tralo incremento da poboación experimentado nos últimos anos.
Unha das demandas transmitidas a Sánchez Piñón foi a necesidade da creación dun novo centro espe-
cializado para infantil e a ampliación do IES e a necesidade de instaurar os ciclos de bacharelato e os
módulos de FP.

Os alumnos
do Curso Su-
perior de Técnico
de Urbanismo, da
Escola Galega de
Administración
Pública (EGAP),
visitaron o conce-
llo de Oroso para
coñecer e estudar
o seu Plan Xeral
de Ordenación
Municipal. Trá-
tase dunha inicia-
tiva prácica para
que os alumnos
teñan un coñece-
mento máis am-
plo do territorio á hora de aproximarse á realización dun PXOM. Os alumnos escoitaron con moito
interese as explicacións do alcalde, Manuel Mirás, dun técnico de equipo redactor do Plan e do arqui-
tecto municipal.



GALERÍA
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Os pais e nais de Oroso xa non teñen que buscar sitio para celebrar os
cumpres dos seus fillos e fillas fóra do concello. A "petición popular" dalgun-
has familias o concello pon a disposición dos veciños e veciñas un local no
Edificio de Usos Múltiples para que poidan celebrarse alí festas infantís, cum-
preanos,...
Dende o mes de decembro púxose en marcha un convenio entre o concello e
a empresa Servicios Integrais de Formación, para que os sábados pola tarde se
poidan realizar estas festas ou celebracións no ximnasio do Usos Múltiples.

Segundo explica Begoña Alonso, coordinadora deste servizo, "organizamos todo o relacionado coa festa, merenda,
tarta, piñata, algún agasallo, xogos, monitores, etc.". O prezo é de 65 euros para 10 nenos e tres euros máis para cada

un a maiores. "Podemos celebrar ata tres cumpreanos á vez" explica Begoña. 

O concello do Oroso pon en marcha Aula Mentor un sistema de educación a distancia, a través de Internet,
con titoría telemática e con asistencia dun administrador na aula. O programa oferta máis de 75 cursos homologados
polo Ministerio de Educación e con moitas facilidades para realizalo. A oferta dos cursos está dividida en grandes blo-
ques coma son: informática, PYME, ofimática, medios audiovisuais, redes e equipos, programación, deseño e autoe-
dición, deseño web, internet, electrónica, medio ambiente, educación para a
saúde, educación, cultura e formación xeral, español para extranxeiros e
inglés. O único requisito para matricularse nos cursos é ser maior de 16 anos.
O prezo da matrícula para un curso (material aparte) é de 46 euros, o que da
dereito a dous meses de curso e a presentarse a dúas convocatorias de exame.
Se o tempo non fora suficiente pódese renovar a matrícula, cunha duración de
30 días e por un importe de 23 euros.
A Aula Mentor está situada na Rúa do Deporte, xunto as dependencias muni-

cipais Aula de Formación de Adultos e Servicios Sociais.

O pasado mes de novembro comezou a funcionar a Aula de Maiores no Edificio de Usos Múltiples de
Sigüeiro. Trátase dun espazo habilitado para que as persoas de idade poidan reunirse, ver a televisión, ler a prensa,
ou realizar calquera actividade lúdica. A Concellería de Servizos Sociais do concello de Oroso tamén puso en marcha

os Obradoiros Municipais de Maiores 2006-2007 con clases de informática,
bailes de salón, manualidades e xogos de mesa.
Este é o primeiro ano que o Concello de Oroso pon en marcha estes obra-
doiros. Elena Vilariño, do departamento de Servizos Sociais, explicou que
esta iniciativa é froito da "demanda por parte das persoas maiores, que soli-
citaban ofertas dirixidas ao seu colectivo". Ademais sinala que a temática
dos obradoiros responde ás peticións dos propios interesados. Espérase
poder ampliar a oferta das clases durante este ano, en función da participa-
ción, que se prevé "moi alta".

A I mostra de Obradoiros culturais, organizada pola Mancomunidade da Comarca de Ordes, tivo unha
gran acollida. Foron máis de 500 persoas as que se achegaron ata o  Edificio de Usos
Múltiples do Concello de Oroso para observar os traballos expostos. A mostra vaise
repetir dada a gran repercusión entre os veciños da comarca, e cabe a posibilidade
de que se  realice de xeito itinerante polo resto de concellos da mancomunidade,
para chegar aínda a máis público. Entre os traballos expostos atopamos obras de
manualidades, cestería, pintura, arte floral, bolillos e labores, realizadas polas aso-
ciacións dos concellos da comarca nos obradoiros durante este curso 2006-2007.



AS CCLAVES

Qué?

Cándo?

Cómo?

Por qqué?   

O Centro de Usos Múltiples e o Parque Deportivo e Xuvenil de
Sigüeiro foron inaugurados oficialmente polo presidente da
Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, e o  alcal-
de de Oroso, Manuel Mirás. 

A inauguración oficial tivo lugar o 3 de novembro;
aínda que a necesidade de acoller diversas activida-

des obrigou a utilizar estas instalacións antes da súa posta de largo oficial. De feito, moitos veciños xa acu-
den puntualmente ao Centro de Usos Múltiples para participar nalgunha das súas ofertas culturais,  como
son exposicións de arte, cine, ensino, ou presentacións. 

O acto celebrouse nas instalacións do Centro de
Usos Múltiples.

Segundo explicou, Manuel Mirás, estas instalacións
permitirán ao Concello: "ter máis actividades, grazas
a que contamos cun espazo que nos permite organi-
zar moitas
propostas que
antes non
podíamos des-
envolver por
non contar
cun lugar idó-
neo".

Nesta inauguración, o Concello contou coa partici-
pación do presidente da Deputación de A Coruña,
que investiu 890.000 euros na creación do Centro de
Usos Múltiples, e máis de 24.000 euros no Parque
Deportivo e Xuvenil; o que supón unha ampliación
de servizos en Oroso.

Ónde?



O perfil profesional máis demandado polos empresarios de Oroso é o de
titulado en FP de ramas técnicas

O  concello de Oroso presentou un informe sobre
as Necesidades formativas e perfís profesionais
demandados polo tecido empresarial de Oroso,
do que se desprende que o perfil do traballador
que máis precisan estas empresas son titulados
de FP en ramas técnicas (34,7%) e tamén o que
máis expectativas de crecemento ten, un 35,5%.
Os traballos de administrativo e de comercial ou
atención ó público son outros dos perfís máis
solicitados.

Os postos de traballo máis difíciles de cubrir son
comercial (32%), construcción (20%) e mecánica
(20%). A principal dificultade para cubrir as
vacantes na construcción e na rama de mecánica
é a falta de capacitación dos candidatos. Nos tra-
ballos de comercial e do sector servizos o proble-
ma é que non resultan ofertas atractivas para os
candidatos. Respecto á idade a barreira dos 35
anos é o tope para moitos empresarios (45%)
mentres que o 95% dos enquisados decántanse
por idades mínimas inferiores a 25 anos.  

No tocante á formación a informática é a máis
demandada tanto para empregados como para
empresarios. A continuación os empresarios
amosan interese por cursos de formación en ven-
tas e atención ao público, seguridade e hixiene
ou construcción. Os cursos de administración e
idiomas considéranos necesarios tamén para eles
mesmos. 

O alcalde de Oroso, Manuel Mirás, presentou un
estudo o mes pasado "que nos permitirá axustar
as demandas das empresas coa formación das
persoas e así chegar a un adecuado desenvol-
vemnto do municipio, tanto a nivel empresarial
como de fixación de poboación". Para o edil "esta
é unha valiosa ferramente que nos vai permitir
traballar con previsión e poder mellorar a forma-
ción e o asesoramento que lles damos aos desem-
pregados". "Coñecer as demandas reais do noso
tecido empresarial era unha prioridade para nós
xa que as empresas son xeradoras de riqueza e
polo tanto mellorarán a calidade de vida dos tra-
balladores" explica Mirás. 

O estudo foi realizado pola empresa viguesa
Ideara Investigación e contou co apoio da
Consellería de Traballo. O traballo realizouse nos
meses de setembro e outubro do 2006 entre as
empresas de Oroso e dos arredores interesadas
no parque empresarial. A recollida de informa-
ción levouse a cabo mediante entrevista persoal
aos responsables da área de persoal nos centros
de traballo, que en moitos casos eran tamén pro-
pietarios das mesmas. O tamaño da mostra foi de
56 empresas.
Todas as persoas interesadas en coñecer máis
pormenorizadamente este estudo poden ache-
garse á Casa do Concello e solicitar unha copia.

O concello encargou un estudo para coñecer as necesidades do tecido empresarial e planificar a formación e orienta-
ción aos desempregados 

FORMACIÓN



• Concello    981 691 478/ 680/ 785
• Fax do concello 981 691 786
• Oficina de urbanismo 981 694 865
• Aula de Informática 981 688 950
• 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

• CORREOS 981 696 254 
• Emerxencias 112
• SOS Galicia 981 541 400
• Garda Civil 062
• Garda Civil (Sigüeiro) 981 691 381
• Policía Nacional 091
• Policía Nacional (DNI) 981 583 940
• Bombeiros   080
• Protección Civil (Oroso) 629 737 942
• Protección Civil 900 444 222
• Tráfico  981 582 268
• Aquagest 981 694 551
• Agraria 981 680 227
• Xunta de Galicia 981 545 400
• Atención ó Cidadán 902 120 012
• Teléfono do Consumidor 900 231 123
• Teléfono da Muller 900 400 273
• Teléfono do Mozo 902 152 535
• Teléfono do Neno 900 400 272
• Att. Social fin de semana 981 568 100
• Averías alumeado público 620 859 430

686 430 824 

• Centro de Saúde (Sigüeiro) 981 691 259
981 694 731

• Urxencias 061
• Cruz Vermella 981 586 969
• Farmacia Iglesias 981 691 575
• Farmacia Taboada . 981 691 676
• Farmacia Cachopal 981 695 537
• Sergas 981 542 737

• Colexio público de Sigüeiro 981 691 713
• IES de Oroso 981 694 960
• Escola infantíl municipal 981 691 505
• Biblioteca municipal 981 690 903
• Educación de Adultos 981 688 950
• Esc. Unitaria de Deixebre 679 057 873
• Esc. Unitaria de Senra 679 057 874
• Esc. Unitaria de Trasmonte 679 057 897
• Escola Unitaria de Vilacide 679 057 899
• C.R.A. (E.U. Villaromariz) 981 694 607

• A.A.V.V. de Cardama 981 695 555
• A.A.V.V. de Marzoa 981 695 711
• A.A.V.V. de Senra 609 064 546
• A.A.V.V. da Penateixa 981 691 558
• A.A.V.V. "O Chamadeiro" 981 695 585
• A.A.V.V. "Pena do Tesouro" 981 682 565
• A.A.V.V. de Deixebre  981 680 833
• A.P.A. "A Nosa Escola" 697 771 097
• A.P.A. "A Tosca" 696 660 023
• A.N.P.A. "Ulloa" 696 547 508
• Lembranzas do Tambre 660 327 587
• Buxos Verdes 676 246 412
• Coral Polifónica de Senra 981 691 173
• A. Cazadores "Riv. Tambre” 981 691 637
• A. Comerciantes de Sigüeiro 981 694 974 
• Sigüeiro Fútbol Club 699 493 696
• S.D. Deixebre 680 462 203
• Esc. Dep. Xuventude Oroso 639 884 785

• Castromil 902 104 444
• Autos Grabanxa 696 406 580
• Aeroporto de Lavacolla 981 547 501
• Renfe 902 240 202
• Taxi - Fermín 629 881 102 
• Taxi - Ovidio 619 422 528
• Taxi - José Antonio 626 686 996
• Taxi - Senra 981 695 561
• Taxi - Grabanxa 981 695 787
• Taxi - Deixebre/ Trasmonte 981 681 618  

:: CONCELLO ::  :: ENSINO ::  

:: SERVIZOS ::

:: ASOCIACIÓNS ::  

:: TRANSPORTES ::  
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