


A Bela Auria para todos e todas

Cal será o valor dunha idea? Podemos valorala 

polo seu ámbito, polo  seu custe ou polo 

número dos que a apoian. A idea é menor se 

provén dun só ou é meirande o seu mérito 

cantas máis mentes están detrás dela. 

Podemos aseverar, con absoluta certeza, que tras 

un espectáculo de masas atopamos máis 

necesidade que tras a fundación dunha revista 

por uns cantos.

Para quen son as ideas?

-Para os e as que axudan

-Para os e as  que reclaman 

cultura

-Para os e as que reclaman 

eficiencia 

-Para os e as que axudan

-Para os e as  que reclaman 

cultura

-Para os e as que reclaman 

eficiencia 



PARA OS E AS QUE AXUDAN
Temos que afirmar, sen ningún tipo de rubor, que estamos especialmente 

contentos coa participación e colaboración activa das diferentes 

asociacións culturais da cidade.

Se o ano pasado presentabamos unha lista de apoios, tan ampla como 

inesperada, na que contabamos con asociacións tan insignes como o 

Orfeón Unión Orensana ou a Coral De Ruada. Este ano mostramos 

aínda máis o noso orgullo pois vimos reconfortado o noso traballo con 

novas achegas a nómina de colaboradores activos, entre os que nos 

gustaría destacar a implicación do empresariado local en xeral e do 

comercio artesán en particular.

Aquí vos presentamos a nómina de participantes deste ano.

A Bufarda

Algarabía

Asociación de Artesáns de Ourense

Asociación de Licenciados e Estudantes de Historia

Asociación Ourensá de Esgrima Antiga

Asociación Pro Centenario de Nós 2020

Asociación o Rato no Tubo

Aula de Baile Tradicional Rebulir

Aula Tradicional Gomes Mouro

Cafetería Trampitán

Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo 

Cineclube Padre Feijoo

Fundación Vicente Risco

IGAIS

Liceo de Ourense

Óscar Allos

Raul Pinheiro

Tenda Termal Termalízate



PARA OS E AS QUE RECLAMAN
CULTURA

Vivimos nun tempo no que se perdeu o valor do gratuíto. Negocian e comercian coa saúde, coas persoas e, 

como non, coa cultura que perde nas mans equivocadas o seu poder evolucionador.

A cultura, o arteficio que sanaba os corpos dos antergos tras un día de traballo a comercializan, fan que non 

sexa pública e, por suposto, que non sexa compartida. Virtualizan a cultura e nos rouban o contacto entre 

nós.

Por iso, cremos que facer presente a cultura, especialmente paras os máis cativos, ten que ter, aínda que sexa a 

forza de petar, un impacto no noso futuro. Por iso, o programa de A Bela Auria é cultura presente e palpable 

a disposición de todos e todas.



PARA OS E AS QUE RECLAMAN EFICIENCIA
ACTIVIDADES REALIZADAS E O SEU CUSTO

DESENVOLVEMENTO GRÁFICO E IMPRENTA

Cartelería, lonas  e folletos 286,00

Expos ición Ourens e na memoria 0,00

Expos ición o Século dos  nenos 0,00

EQUIPOS DE SON

1 Equipo concerto 0,00

1 Equipo vídeo 0,00

FIGURACI ÓN E ACTIVIDADES

1 Obradoiro de móbiles  artesáns  e materiais 125,00

1 Obradoiro de esgrima e dietas 123,00

1 Obradoiro animac ión á lectura 106,00

1 Obradoiro de arqueoloxía e materiais 189,22

1 Obradoiro de xogos tradic ionais 0,00

1 Os modernos  e dietas 847,00

1 Pianis ta e dietas 120,00

1 Grupos de mús ica t radicional  galega 100,00

1 Meigas Tribal 123,60

1 Grupo CaBraRet 360,00

1 Vehículo ambientac ión 0,00

4 Conferencias 0,00

3 Técnicos 210,00

Outros 300,00

XANTAR

Panadeiría 315,48

TOTAL 3.205,30

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS CONCELLO.............................2.400,00 EUR
ACHEGAS ASOCIACIÓN............................................ ...............................805,30 EUR



PARA OS E AS QUE RECLAMAN EFICIENCIA
ASISTENTES

Obradoiro de móbiles  artesáns 40 Listas  de insc ritos

Obradoiro de esgrima 10 Listas  de insc ritos

Obradoiro Graxos da B urga 40 Listas  de insc ritos

Obradoiro de arqueoloxía e materiais 30 Listas  de insc ritos

Obradoiro de xogos t radicionais 40 Estimación

Café cantante 300 Entradas

Grupos de mús icado Posío 200 Estimación

Vehículo ambientación 200 Estimación

Conferencias 90 Contabilización

Exposic ión "O século dos  nenos" 100 Estimación

Xantar 172 Racións  distribuídas

Mercadill o 400 Estimac ión x vendas

Actividades Trampitán 300 Estimación

Total 1.922,00
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