
A construción das piscinas municipais, en terreos
da Carballeira do Concello, é xa unha realidade. A
inauguración, o próximo verán, permitirá ampliar
a dotación de servizos municipais cunha nova
oferta de lecer para todos os veciños e veciñas
que o desexen.

Era unha vella aspiración do Concello e dos
nosos agricultores que se fai realidade. A Unión
Europea inclúe o pemento de Oimbra na catego-
ría de “Indicación Xeográfica Protexida”. É un
paso máis para acadar unha Denominación de
Orixe acorde coa calidade do noso produto.

A posta en servizo do Centro de Día permitirá a
moitas persoas maiores contar cunha maior
atención, acorde coas súas necesidades. O edi-
ficio, xa rematado, servirá tamén no futuro como
vivenda comunitaria con cinco habitacións e
capacidade para oito persoas.

As piscinas, unha realidade Indicación Protexida Mellor atención ós maiores
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O Centro de Día de Oimbra, construído grazas á
colaboración entre a Xunta de Galicia e o propio
Concello, acolleu xa ós primeiros usuarios, que dis-
frutan dunha atención especializada por parte dun
eficiente equipo de profesionais. Cando estea plena-
mente operativo, nas próximas semanas, acollerá a
unha vintena de veciños e veciñas que o
soliciten e cumplan os requisitos
para acudir a este tipo de insta-
lacións. Estas persoas conta-
rán con tódalas facilidades
para acudir cada día a
este centro asistencial,
xa que un servizo de
transporte os recollerá
polas mañás e os leva-
rá de volta ós seus
fogares ó chegar a
noite.

O novo Centro de
Día de Oimbra está
equipado con comedor, un
despacho médico e salas de
xogo e de lecer para os usua-
rios.

Os trámites para a construción
do Centro de Día comezaron na etapa de
Manuel Fraga á fronte do Goberno galego, e conti-
nuaron nestes últimos anos. A obra civil tivo un
custe superior ós 150 mil euros, custeados pola Xunta
e o Concello de Oimbra, ós que hai que engadir
outros 90.000 euros para a dotación do mobiliario.

Estas modernas instalacións serán completadas

cunha residencia comunitaria permanente de cinco
camas e capacidade para oito persoas. Outro servizo
importante que ofrece o Centro de Día é o de “comi-
da a domicilio”, que beneficiará, cun prezo módico, a
aqueles veciños e veciñas maiores de 65 anos ou xubi-
lados que o demanden.

A posta en marcha do Centro de Día foi
acollida con gran satisfacción por

parte do alcalde, Alfonso Villa-
rino: “Estes servizos -dixo-

son fundamentais para o
noso concello, non só

polo elevado índice de
persoas maiores, se-
nón porque contribúe
a mellorar a súa cali-
dade de vida, ao
tempo que permite
liberar en parte dos

coidados ás súas fa-
milias”.

Pero se Oimbra ten
unha porcentaxe alta de

persoas maiores, tamén me-
dra o número de rapaces. Neste

intre hai 118 nenos e nenas menores
de 13 anos, confirmando ó noso municipio

como un dos que presenta maior taxa de natalidade
de toda a comarca. Esta situación levou ó alcalde a
xestionar diante da Xunta de Galicia a creación dun
Punto de Atención á Infancia para nenos e nenas
menores de tres anos, que se ubicará en dependencias
segregadas do actual colexio público.

O Centro de Día, outro avance na atención ás persoas de máis idade
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A Unión Europea recoñece a calidade dos nosos produtos hortícolas

OOss  ppeemmeennttooss  ddee  OOiimmbbrraa  aaccaaddaann  aa
IInnddiiccaacciióónn  XXeeooggrrááffiiccaa  PPrrootteexxiiddaa

Para o alcalde de Oimbra, Alfonso Villarino, esto é “a culminación dun empeño
persoal e compartido por agricultores e compañeiros da Corporación local, que se fai rea-
lidade despois de  moito tempo”. O recoñecemento da Denominación de Orixe para o
pemento de Oimbra será, no futuro, a culminación ó esforzo de moitos que traballaron na
mesma dirección para acadar o progreso do noso municipio.

A Unión Europea pu-
blicou no seu Diario Ofi-
cial o pasado 16 de
setembro os regulamen-
tos do Pemento de Oim-
bra, último requisito para
facer oficial o recoñece-
mento da Indicación
Xeográfica Protexida
(IGP) que ampara ós
nosos produtores ante
calqueira competencia
desleal e fraudulenta.

Dende esa data,
abríuse un prazo de ale-
gacións de seis meses.
Unha vez cumprido este
trámite, a mediados de
marzo de 2010, será xa
efectiva, de xeito auto-
mático, a protección da
Unión Europea (en trá-
mites semellantes están
tamén as outras varieda-
des de pementos gale-
gos, como son os de
Arnoia, Herbón e O

Couto).
Os trámites para este

recoñecemento come-
zaron hai xa varios anos,
coa solicitude do Conce-
llo de Oimbra á Conse-
llería de Agricultura e
Medio Rural da Xunta de
Galicia do amparo ó no-
so pemento, para evitar
que se comercializasen
co nome de Oimbra pro-
ductos colleitados en
outras zonas xeográfi-
cas. Ese trámite conti-
nuou a través do Minis-
terio de Agricultura do
Goberno de España, ata
chegar ás instancias co-
munitarias, que son as
que regulan este tipo de
protección nos 28 paí-
ses da UE.

Cúmprese así unha
vella aspiración da Cor-
poración que preside Al-
fonso Villarino. 

O Consello da Xunta de Galicia aprobou o
pasado 29 de xullo a declaración da Festa
do Pemento de Oimbra como de “Interese
Turístico Galego”. Este título ven a refrendar
o traballo realizado dende hai doce anos
para promocionar o noso municipio, sobre
todo nos eidos turístico e agroalimentario.

A declaración de interese turístico galego foi recibida con satisfacción no noso muni-
cipio. Para o alcalde, Alfonso Villarino, supón “un recoñecemento a un labor ben feito
para promocionar o noso produto típico. O máis importante da festa non é a comida
popular que se fai o día da festa, senón a proxección fora da nosa comarca do pemen-
to branco de Oimbra”. O rexedor municipal sinala que gracias á festa “o noso pemen-
to, que antes apenas era coñecido, é hoxe moi nomeado en Galicia. O que temos que
facer agora -apunta Villarino- é mellorar as canles de comercialización”.

DDeecc llaa rraacc iióónn     ddee     II nn tteerreessee
TTuurr íí ss tt ii ccaa     GGaa lleeggaa     ppaarraa     aa
FFee ii rraa     ddoo     PPeemmeennttoo
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Estarán en funcionamento durante o verán de 2010

As piscinas municipais converten a Carballeira
do Concello nunha gran zona deportiva e de lecer

Para o alcalde de Oim-
bra, Alfonso Villarino,
“as piscinas eran unha
vella aspiración que tiña
a Coporación Munici-
pal, e tamén de moita
xente que botaba de
menos un lugar público
para disfrutar das calu-
rosas tardes do verán e
para levar ós máis cati-
vos. Agora, penso que
todos estamos conten-
tos, porque xa son rea-
lidade. Agardo que
durante o verán sexa un
lugar para o disfrute e a
boa convivencia”.

Ademais da mellora das moitas
áreas recreativas que hai espa-
lladas ao longo de todo o muni-
cipio, o Concello de Oimbra
quere converter a Carballeira
nunha gran zona de lecer. Os
traballos comezaron coa delimi-
tación dunha área con mesas e
bancadas, a cargo do Obradoiro
de Emprego, continúan agora
coas piscinas e, nun futuro, se-
gundo as previsións de Alfonso
Villarino “queremos acentuar o
carácter deportivo da zona con
novos proxectos”

As piscinas municipais é un dos grandes logros de
2009 en Oimbra. A construción realizouse a través do
Fondo de Inversión Local para o Emprego, cun orzamento
próximo ós 350 mil euros. Esta foi unha obra promovida
polo propio Concello e destinada a mellorar a oferta de ins-
talacións deportivas e de lecer no noso municipio, sobre
todo, na época estival.

A nova zona recreativa, ubicada na Carballeira do Con-

cello, na parte posterior do Centro de Saúde e a escasos
metros da Casa Consistorial, disporá de dúas piscinas,
unha para maiores e outra para pequenos, almacén, sala
de socorristas, local para cafetería, servizos, vestiarios e
unha depuradora homologada.

A previsión do Concello é que as instalacións sexan
inauguradas e posta en servizo antes do verán para o dis-
frute tódolos veciños e veciñas.
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En varios pobos realizáronse obras necesarias. En San
Cibrao abríuse un novo camiño que comunica dúas vías de
entrada a este pobo.

A pavimentación
e a renovación
dos servizos
melloran a esté-
tica da parte
antiga de Oim-
bra, en concreto
no entorno da
igrexa, do Cen-
tro de Día e do
local social, e da
praza de Eiró.

San Cibrao

Praza de Eiró

Obras no río de Rabal

Melloras na praza da igrexa
e no casco vello de Oimbra

As obras afectaron á propia praza da Igre-
xa e ás rúas anexas. Os traballos consis-
tiron na renovación das canalizacións das
redes hidráulicas e nunha nova pavimen-
tación, con formigón impreso e pedra.
Neste proxecto, destinado a configurar
unha nova estética no casco antigo da
capitalidade municipal, colaboraron co
Concello de Oimbra tanto a Xunta de Gali-
cia como a Deputación Provincial de
Ourense. O investimento aproximouse ós
300.000 euros.

Completada a reforma
da praza de Eiró

Outra iniciativa importante do Concello
materializouse na praza de Eiró, en Oim-
bra. Consistíu na renovación do abastece-
mento, das redes hidráulicas,  na canali-
zación das augas pluviais e no soterra-
mento dos cableados electrónico e tele-
fónico. Para materializar este proxecto,
investíronse algo máis de 110.000 euros.

Dotación de novos servizos
en pistas polideportivas

A través dos Planos de Obras do ano
2009, a Deputación Provincial de Ourense
e o Concello de Oimbra destinaron
42.000 euros para realizar obras de
mellora en pistas polideportivas e da rede
de abastecemento. En concreto, vaise
realizar o valado perimetral da pista poli-
deportiva de Bousés, a instalación eléctri-
ca en O Terrón e xa se realizaron obras
para a mellora da subministración de
auga en Casas dos Montes.

Construído un novo camiño
en San Cibrao

A Consellería de Medio Rural construíu
unha pista para unha nova urbanización
en San Cibrao. Neste núcleo, Medio Rural
adxudicou en 60.000 euros o proxecto de
acondicionamento do parque e da praza,
destinado tamén a mellorar os accesos.
Realizarase a través do Plan Estratéxico
de Infraestruturas a principios de 2010.

Limpeza das ribeiras e zonas
de baño no río Támega

Nos últimos meses realizáronse obras de
melloras hidrolóxicas e ambientais no río
Támega. En total, investíronse 429.026
euros na limpeza da canle e das ribeiras
en máis de 124 mil metros cadrados, na
retirada de sedimentos para evitar obs-
truccións na canle fluvial, na protección
da marxe dereita do Támega para evitar
desbordamentos en períodos de aveni-
das, no acondicionamento dun sendeiro
na marxe dereita e na preparación dunha
zona de baño no pobo de Rabal.

Programas de emprego
benefician a 15 persoas

A través de convenios coa Xunta de Gali-
cia e a Deputación, o Concello de Oimbra
xestionou a contratación de 15 persoas,
destinadas a mellorar servizos municipais
e os espazos públicos. A maior parte está
integrada en brigadas que realizan tarefas
de mantemento de áreas recreativas e
labores de conservación nos pobos.

Nova pavimentación en Oimbra
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Acadou un respaldo maioritario nas eleccións europeas e autonómicas

Éxito do Partido Popular na doble cita electoral de 2009
Non houbo sorpresas o día 1
de marzo, e os veciños e veci-
ñas de Oimbra deron un apoio
maioritario á candidatura do
PP, que tiña como cabeza de
lista pola provincia de Ouren-
se a Mª Carmen Pardo, e can-
didato á presidencia da Xunta
de Galicia, ó tamén ourensán
Alberto Núñez Feijóo.

Se na provincia de Ouren-
se o PP acadou o 49,02% dos
votos, ese respaldo superou o
60% no noso municipio. Uns
resultados agardados, tendo
en conta as eleccións xerais
do ano 2008, cando os "popu-
lares" acadaran unha ampla
avantaxe sobre socialistas e
nacionalistas. Nos comicios
autonómicos, o PSdeG-PSOE
foi a segunda forza máis vota-
da, pero a considerable dis-
tancia, con algo máis do 23%
do apoio cidadán. O BNG, que
tamén se vira superado polos
socialistas nas eleccións
xerais, nesta ocasión recibíu
tan só 166 votos.

Os deputados electos pola
nosa circunscripción electoral
foron: Mª Carmen Pardo, Ro-
sendo Fernández, Enrique
Novoa, Cristina Romero, José
Manuel Baltar, Antonio Rodrí-
guez Miranda e Miguel Ángel
Santalices, polo PP; Manuel
Vázquez, Laura Seara, Pablo
López Vidal, Mª Carmen
Acuña e María Quintas, polo
PSdeG-PSOE; e Alfredo Suá-
rez Canal e Tareixa Paz, polo
BNG.

O alcalde de Oimbra, Alfon-
so Villarino, expresou a súa
satisfacción: “Confiaba plena-
mente en que os nosos veci-
ños e veciñas ían votar en con-
ciencia por un Goberno forte,
apostando pola maioría abso-
luta do PP, sabendo que é a
mellor opción nestes tempos
de crise”. Tamén se amosou
confiado en que a nova Xunta
de Galicia “será positiva para
Oimbra, tendo en conta que
temos proxectos en marcha
que necesitan ese respaldo”. 

P  G-PSOE
DE

Número de votantes: 1.249 (censo: 1.508)
Participación: 82,82% (abstención: 17,18%)
Votos nulos ou en branco: 21. Outros: 12.
O índice de participación en Oimbra foi superior
a media rexistrada na provincia de Ourense
(75,54%).

755755

298298

166166

60,560,5

23,823,8

13,313,3

Forza
política

Número
de votos %

Eleccións autonómicas 2009

O apoio ó Partido Popular volveu repetirse nas eleccións
ó Parlamento Europeo do pasado 7 de xuño. Os “popu-
lares” case triplicaron o número de votos das demais
forzas políticas e contribuiron á victoria da candidatura
encabezada por Jaime Mayor Oreja.

Completado o Obradoiro, o Concello de Oimbra segue xestionando
máis iniciativas de fomento do emprego entre a poboación activa
O Obradoiro de Emprego "Oimbra II" rema-
tou co acto de entrega dos diplomas ós 26
alumnos e alumnas, nun acto presidido pola
delegada da Consellería de Traballo e o
alcalde do noso concello. Alfonso Villarino
agradeceu o esforzo de tódolos participan-
tes "nun proxecto municipal moi importante,
sobre todo nestes tempos de dificultades
para acceder a un posto de traballo". Tamén
considerou que se cumpliron os obxectivos
trazados no proxecto inicial, tanto de forma-
ción dos alumnos en albanelería, restaura-
ción de áreas degradadas e de axuda a
domicilio, como na realización de obras que
quedan para o disfrute dos veciños e veci-
ñas en distintas zonas do municipio. Os
principais traballos centráronse na mellora
estética do casco antigo de Oimbra, na cre-
ación e acondicionamento de novas áreas
recreativas, na construción de centros
sociais e outras obras igualmente importan-

tes en diferentes pobos. Alfonso Villarino
manifestou a intención do Goberno munici-
pal de seguir xestionando máis iniciativas
de creación de emprego. 

A construción da área recreativa na
Carballeira do Concello foi unha das
obras importantes do Obradoiro.

O proxecto permitíu recuperar espazos
públicos e preparar persoal cualificado
para o servizo de axuda a domicilio.
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SSeerrvviizzooss  SSoocciiaaiiss::  sseemmpprree  ssoolliiddaarriiooss

A poboación de máis idade necesita
unha atención profesional e personalizada

A construcción do Centro de Día,
agora xa rematado foi un dos princi-
pais obxectivos do Goberno municipal
de Oimbra nestes últimos anos. Supón
un avance importante para que os
nosos veciños e veciñas de máis idade

continúen vivindo nos seus fogares e
preto dos seus amigos e familiares.
Pero, asemade, o Concello desenvol-
ve dende hai tempo outros programas
destinados a mellorala calidade de
vida dos nosos maiores.

Alfonso Villarino Rodríguez, alcalde:
“Para nós é unha prioridade ofrecer

axuda a calquera persoa que a demanda”

Servizos
Sociais de

Atención Primaria
de Oimbra

Atención ó público:
tódolos martes e
xoves laborables,
de 9:00 a 14:00

Pregunta: Para moita xente, o centro de día era unha das obras máis necesarias,
polo número de persoas maiores que hai en Oimbra. Comparte esta opinión?
Alfonso: Sen dúbida. Por sorte xa é realidade e estas modernas instalacións
están xa dispoñibles para os veciños e veciñas que o desexen, coa garantía de
que van estar moi ben atendidos.
P: ¿Que outras prestacións realiza o Concello de Oimbra para apoiar a esas fami-
lias e persoas que teñen necesidades puntuais?
Alfonso: Temos a Axuda a Domicilio, dirixida a aqueles veciños e veciñas do
noso municipio que, por razóns de idade, de discapacidade total ou parcial, ou
as que aprecien os servizos sociais, non poidan atende-las necesidades cotiás
para o disfrute dunha boa calidade de vida. Os beneficiarios reciben asisten-
cia de carácter doméstica e atención persoal, podendo realizar outro tipo de
atencións, como son as psicosociais e as educativas, ou as de carácter técni-
co e complementario. Hoxe en día hai máis de 20 beneficiarios, atendidos por
varias auxiliares.
P: ¿Que utilidade ten a teleasistencia para as persoas que viven soas?
Alfonso: Moita, e de feito hoxe non supón gasto para o usuario, xa que a parte
que este tería que pagar está subvencionada polo Concello. Este é un dos recur-
sos no que insistimos moito dende o departamento de Servizos Sociais, para
fomentalo e lograr aumentalo número de beneficiarios.
P: ¿Haberá máis novidades nos Servizos Sociais que desenvolve o Concello de
Oimbra de cara ó futuro?
Alfonso: Sempre estamos traballando para mellorar. Eso implica que tamén esta-
mos abertos a calquera outro programa ou posibilidade de perfeccionala aten-
ción ós nosos maiores. Existen varias liñas de traballo que temos que ir concre-
tando ao longo dos próximos meses.

O Concello
promove accións

específicas de
atención ós maiores

Oimbra conta a día de hoxe con
2.000 habitantes, dos que o
52% son mulleres. Desta canti-
dade, hai uns 800 veciños ou
veciñas que superan os 65 anos,
o que supón, na práctica, o 40%
por cento do total. Asemade,
unha porcentaxe alta deste
colectivo de persoas maiores
vive soa ou carece de familia, ou
non contan con apoio dos fami-
liares directos por cuestións de
traballo ou residencia.

Por este motivo, o Concello
de Oimbra puxo en marcha
dende hai varios anos algúns
programas específicos dirixidos
a este sector da poboación cada
vez maior, como a teleasisten-
cia, a axuda no fogar, ou a Lei da
Dependencia, dentro do Consor-
cio Galego de Servizos Sociais.
A finalidade destas actuacións é
favorecer a permanencia das
persoas dependentes no seu
fogar o máximo tempo posible,
tentando sempre manter ou
mellorala súa calidade de vida.

A través do departamento
municipal de Servizos Sociais,
facilítase todo tipo de informa-
ción e asesoramento sobre
estas cuestións, e outras moitas
como a emerxencia social, apoio
a familias e todo tipo de colecti-
vos desfavorecidos, tramita-
cións de pensións e axudas
específicas, etc.

Agora, a nova Lei da Depen-
dencia abre novas posibilidades
de atención as persoas maiores
a cargo dos propios familiares.
Esta Lei precisa, non obstante,
de maiores recursos para acadar
a plena implantación.
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1979-2009: trinta anos de Corporacións democráticas en Oimbra
Hai agora trinta anos, en plena transición, producíase un
fito importante: o día 3 de abril de 1979 celebrábanse as
primeiras eleccións municipais trala reinstauración da
Democracia en España. Os veciños e veciñas de Oimbra
viviron aquel momento de xeito especial, sobre todo con

moita curiosidade, expectativas e dúbidas, en medio dun
contexto social moi politizado a tódolos niveis. Agora,
mirando cara atrás, podemos comprobar o que supuxo
para o municipio: uns niveis de progreso nunca acada-
dos antes e unha mellora da calidade de vida.

3 de abril de 1979. Tal día, hai xa trinta anos, produ-
cíase, en plena transición, un fito importante: celebrá-
banse as primeiras eleccións municipais trala reins-
tauración da Democracia en España. Os veciños e
veciñas de Oimbra, como
lembran os de máis
idade, vivimos de xeito
especial, sobre todo con
moita curiosidade e
expectativas, en medio
dun contexto social moi
politizado, aqueles pri-
meiros comicios locais
despois de case catro
décadas de dictadura.

O primeiro alcalde foi
Alfonso Villarino Rodrí-
guez, no que os cidadáns
de Oimbra renovaron a
súa confianza nas suce-
sivas eleccións municipais
que se produciron dende entón. O noso rexedor muni-
cipal é un dos máis veteranos de toda Galicia e tamén
foi obxecto do recoñecemento que lle brindaron a
Deputación Provincial de Ourense (na imaxe, co seu

presidente, José Luis Baltar), a Xunta de Galicia
maila Federación Galega de Municipios e Provincias.

Pero non podemos esquecernos de tódolos homes e
mulleres que nese período nos representaron na Cor-

poración, baixo as distintas
siglas políticas, tentando
sempre buscar o mellor
para os nosos pobos e
para as persoas que eiquí
desenvolvemos a nosa
vida. Foron 30 anos de
progreso, con moitas ini-
ciativas para dotar ó
municipio de novas in-
fraestruturas (estradas,
abastecementos, redes
de sumidoiros,...) e de
mellorar os servizos pú-
blicos de titularidade
municipal.

Aínda así, debemos seguir
traballando para acadar novas cotas de progreso,
benestar e modernidade. Unha tarefa que compete,
non só ós nosos gobernantes, senón a todos e cada ún
dos veciños e veciñas deste fermoso concello.

Corporación 1979-1983
Alfonso Villarino Rodríguez
Feliciano Salgado Conde
Bernardo Álvarez García
Aurelio Rodríguez Alonso
Manuel Diz Pérez
Antonio Vidal Filgueira
Luis Borrajo López
Isaac de Vega Taboada
Domingo Palanca Justo
Antonio Pérez Diz
Antonio Alonso Rodríguez

Corporación 1983-1987
Alfonso Villarino Rodríguez
Bernardo Álvarez García
Aurelio Rodríguez Alonso
Antonio Vidal Filgueira
David González Blanco
Eusebio Diz Diéguez
Luis Borrajo López

Isaac García Delgado
Amador Barreira García
Rosendo Francisco Fdez.
Manuel Ferreira García

Corporación 1987-1991
Alfonso Villarino Rodríguez
Bernardo Álvarez García
Aurelio Rodríguez Alonso
David González Blanco
Eusebio Diz Diéguez
Argimiro Francisco Pérez
Elisardo González Fdez.
José Pedro Santana Sal-

gado
Enrique Rivas Rodríguez
Nivardo Pardo Pérez
Rosendo Francisco Pérez

Corporación 1991-1995
Alfonso Villarino Rodríguez

Bernardo Álvarez García
David González Blanco
Aurelio Rodríguez Alonso
Antonio Villabril Gómez
Elisardo González Fdez.
Nivardo Pardo Pérez
Fernando Vieira Diéguez
Enrique Rivas Rodríguez
Vicente Francisco Fran-

cisco
Ángel Pardo Lorenzo
Antonio Astorga Astorga

Corporación 1995-1999
Alfonso Villarino Rodríguez
Bernardo Álvarez García
David González Blanco
Fernando Vieira Diéguez
Elisardo González Fdez.
Antonio Astorga Astorga
Nivardo Pardo Pérez

José Luis Vega García
Antonio Villabril Gómez
Enrique Rivas Rodríguez
Antón Alonso Rodríguez

Corporación 1999-2003
Alfonso Villarino Rodríguez
Fernando Vieira Diéguez
Bernardo Álvarez García
David González Blanco
Antonio Astorga Astorga
José Luis Vega García
Antonio Villabril Gómez
Nivardo Pardo Pérez
Benito Fernández Iglesias
Ramón Magallanes Vaz
Antón Alonso Rodríguez

Corporación 2003-2007
Alfonso Villarino Rodríguez
Fernando Vieira Diéguez

David González Blanco
Bernardo Álvarez García
Antonio Astorga Astorga
Antonio Villabril Gómez
Nivardo Pardo Pérez
Plácido Pardo García
Gonzalo González Gómez
Norberto Pérez Salgado
Antón Alonso Rodríguez

Corporación 2007-2011
Alfonso Villarino Rodríguez
Ana Mª Villarino Pardo
Fernando Vieira Diéguez
David González Blanco
Plácido Pardo García
Eusebio Diz Diéguez
Gonzalo González Gómez
Norberto Pérez Salgado
Antón Alonso Rodríguez

Concelleiros 1979/2009
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PPrreeppaarraaddooss  ppaarraa  aa  TTeelleevviissiióónn
DDiixxiittaall  TTeerrrreessttrree  ((TTDDTT))

A Televisión Dixital Terrestre (TDT)
está xa totalmente implantada no
concello de Oimbra. Nestes últimos
meses, o Goberno municipal cola-
borou co Ministerio de Industria e a
Xunta de Galicia para a instalación
dos reemisores, que suplen ás anti-
gas antenas da televisión analóxica
e cubren a totalidade dos núcleos de
poboación do noso municipio. Oim-
bra, pola súa configuración orográfi-
ca, presentou algunhas dificultades,
subsanadas coa ubicación estratéxi-

ca dos novos microrreemisores. O
chamado “apagón analóxico” terá
lugar entre o día 1 e o 15 de xaneiro
de 2010. Os veciños que, pese a
instalación dos reemisores, non
reciban a TDT, ó ter os seus domici-
lios en zonas de sombra (con mala
ou nula recepción), poderán solicitar
antenas para captar o sinal vía saté-
lite. O alcalde, Alfonso Villarino (na
imaxe) participou en varias reunións
de traballo para coñecer o avance
da TDT.

O novo Plan Leader,
operativo ata o ano 2013

O concello de Oimbra forma parte
do Plan Leader, que estará opera-
tivo no período 2008-2013, con-
xuntamente cos concellos das
comarcas de Verín-Monterrei e
Conso-Frieiras. Trátase dunha ini-
ciativa promovida pola Unión Euro-
pea e que será xestionada a través
da Axencia Galega de Desenvol-
vemento Rural (AGADER). Pero
da súa actuación directa vaise
encargar o Grupo de Desenvolve-
mento Rural Asociación Monteval,
no que están representados ós
diferentes estamentos políticos,
económicos e sociais dos conce-
llos que o integran: de feito, “tóda-
las entidades públicas ou privadas
que desenvolvan a súa actividade
nas áreas territoriais definidas do
ámbito económico, social, cultural,
veciñal, medioambiental, profesio-
nal, comunidades de montes etc”.

Este plan europeo establece
unha liña de axudas e subven-
cións para o desenvolvemento
económico e laboral de zonas des-
favorecidas, tendentes á moderni-
zación de empresas e ó aproveita-
mento e comercialización dos pro-
dutos primarios. 

A Xunta de Galicia compromete o apoio para construir
un Punto de Atención á Infancia en Oimbra
A Secretaría Xeral de Familia e
Benestar da Xunta de Galicia deu vía
libre á inauguración do Centro de
Día, do Centro Social e da vivenda
comunitaria de Oimbra. Para axilizar
os trámites, o alcalde, Alfonso Villari-
no, reuníuse en Santiago coa res-
ponsable de Familia e Benestar,
Susana López Abella, para dar conta
da posta a punto das novas instala-
cións e abordar outros asuntos de
interese social para o noso concello,
como os programas de servizos
sociais para mulleres, persoas maio-
res e familias con necesidades.
Tamén se tratou da creación dunha
escola infantil para nenos e nenas
menores de 4 anos, necesaria,
segundo Alfonso Villarino, tendo en
conta o incremento da poboación en
idade preescolar que hai hoxe en día

en Oimbra. Nesta visita, Villarino estivo
acompañado polo vicepresidente do
Parlamento e deputado autonómico,
Manuel Baltar Blanco. 

Susana López Abella amosouse receptiva ás propos-
tas plantexadas por Alfonso Villarino, apoiadas en
boa medida polo vicepresidente do Parlamento, pre-
sente tamén nesta reunión.

Na construción do Centro de Día e da vivenda comu-
nitaria, que conta con cinco habitacións e capaci-
dade para oito persoas, investíronse nestes últimos
anos case que 300 mil euros.
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A colleita de uvas superou
en máis do 50% á de 2008

Os colleiteiros de Oimbra están
ledos, en xeral, pola pasada vendi-
ma, que superou tódalas previsións
iniciais, tendo en conta as adversa-
cións condicións climatolóxicas do
final da primavera e comezos do
verán. A produción aumentou o
51,5% respecto a 2008.

Aínda así, a uva recolleita neste
2009 presenta alta concentración
de aromas, elevada graduación
potencial do viño, e un excelente
equilibrio entre alcohol e acidez, o
que conduce aos nosos viticultores
a amosarse altamente optimistas de
cara á calidade final dos caldos pro-
ducidos nesta campaña. Agárdase
repetir o éxito de viños como Mag-
mus 2008 e Quinta do Buble na últi-
ma edición da Cata dos Viños de
Galicia que organiza a Xunta.

Gastos de persoal 273.770
Gastos en bens correntes e servicios 365.000
Gastos financeiros 10.500
Transferencias correntes 99.700
Investimentos reais 561.500
Transferencias de capital 300
Pasivos financeiros 34.200

Total gastos: 1.344.970
Impostos directos 138.000
Impostos indirectos ---
Taxas e outros ingresos 107.700
Transferencias correntes 662.500
Ingresos patrimoniais 3.000
Alleamento de investimentos reais
Transferencias de capital
Pasivos financeiros

---
410.130

23.640
Total ingresos: 1.344.970
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O Concello de Oimbra contou este
ano cun orzamento de algo máis de
1,3 millóns de euros. O capítulo de
gastos máis importante corresponde
ós “investimentos reais”, con
561.500 €, o que representa o
41,75% do total. Neste apartado
contémplanse as obras previstas
para a mellora dos servizos e das
infraestruturas locais. Outros capítu-
los importantes de gastos son o de
bens correntes e servizos (27%),

persoal (20%) e transferencias
correntes (7,4%). 

E as principais aportacións ás
arcas municipais do Concello de
Oimbra corresponden ó Estado e á
Xunta a través das transferencias
correntes, que supoñen máis do
49% dos ingresos totais. As transfe-
rencias de capital (30,5%), os
impostos directos (10,2%) e as taxas
municipais (8%) son outros capítulos
importantes de ingresos. 

O orzamento municipal dá prioridade
á mellora dos servizos públicos

Programa dePrograma de
Nadal e RNadal e Reiseis

Chegan as vacacións de Nadal e, para os
rapaces, o momento do reencontro coas
súas maxestades os Reis Magos. Un ano
máis, Melchor, Gaspar e Baltasar, acompa-
ñados polos paxes, percorrerán as rúas da
capitalidade municipal e recibirán, na praza
do Concello, ós rapaces e rapazas menores
de 12 anos para entregarlles uns agasallos
ben merecidos. A Asociación Cultural "Sou-
tullo" e o Concello de Oimbra organizan os
actos previstos para o día 5 de xaneiro, que
inclúen tamén a xa tradicional chocolatada
para nenos e maiores. PPaarraa  rreecciibbiirr  ooss  aaggaa-
ssaallllooss,,  ooss  rraappaacceess  mmeennoorreess  ddee  1122  aannooss
ddeebbeerráánn  iinnssccrriibbiirrssee  pprreevviiaammeennttee  nnaa  CCaassaa
ddoo  CCoonncceelllloo..

O belén vivinte e a cabalgata dos Reis Magos serán dous atractivos impor-
tantes na programación cultural e festiva programada polo Concello de
Oimbra nas festas do remate de ano e comezo de 2010.

Reis Magos 2009
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OO  CCoonncceelllloo  ddee  OOiimmbbrraa  oorrggaanniizzaa  dduurraannttee  oo  oouuttoo-
nnoo  ee  iinnvveerrnnoo  uunn  ccoommpplleettoo  ee  vvaarriiaaddoo  pprrooggrraammaa  ddee
aaccttiivviiddaaddeess  ccuullttuurraaiiss  ee  ddeeppoorrttiivvaass  ppaarraa  ppeerrssooaass
ddee  ttóóddaallaass  iiddaaddeess..

OOss  PPaasseeooss  SSaauuddaabblleess  ppoollaa  rruuttaa  ddee  sseennddeeiirriiss-
mmoo  ddoo  LLaaggaarr  ddooss  MMoouurrooss,,  eenn  SSaann  CCiibbrraaoo,,  sseerrvvii-
rroonn,,  pprriimmeeiirroo  óóss  rraappaacceess  ddee  77  aa  1166  aannooss  ((1100  ddee
oouuttuubbrroo)),,  ee  ddeessppooiiss  óóss  mmaaiioorreess  ((88  ddee  nnoovveemmbbrroo))
ppaarraa  ffaacceerr  eexxeerrcciicciioo  ee  ccooññeecceerr  uunn  rruuttaa  cchheeaa  ddee
eennccaannttoo  ee  ddee  lleennddaass..  AA  pprróóxxiimmaa  cciittaa  éé  oo  2244  ddee
xxaanneeiirroo,,  ccuunnhhaa  rruuttaa  eenn  bbiicciicclleettaa  ddeennddee  OOiimmbbrraa,,
ppoollaa  FFaacchhaa  ddee  VViillaarreelllloo  ee  aa  áárreeaa  rreeccrreeaattiivvaa  ddoo  rrííoo
TTáámmeeggaa..

PPeerroo  oo  CCoonncceelllloo  pprroommoocciioonnaa  ttaamméénn  oo  ddeeppoorr-
ttee  eennttrree  ooss  rraappaacceess  ee  rraappaazzaass  mmeennoorreess  ddee  1166
aannooss  ccoonn  ccllaasseess  ee  xxooggooss  ddee  ffúúttbbooll  ssaallaa  ee
bbaalloonncceessttoo  nnaass  iinnssttaallaacciióónnss  ddoo  ccoolleexxiioo  ppúúbbllii-
ccoo,,  ttóóddoollooss  ssáábbaaddooss  eennttrree  aass  1111  ee  aass  1133  hhoorraass..
TTaamméénn  eessttáá  pprreevviissttoo  ppaarraa  oo  2200  ddee  ffeebbrreeiirroo  uunn
MMaarraattóónn  ddee  DDeeppoorrttee  ee  XXooggooss  TTrraaddiicciioonnaaiiss..

OO  PPrrooggrraammaa  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  CCuullttuurraaiiss  ee
DDeeppoorrttiivvaass  iinnccllúúee  ccllaasseess  ddee  iinnffoorrmmááttiiccaa  ppaarraa
rraappaacceess  ((llúúnnss  ee  mméérrccoorreess))  ee  aadduullttooss  ((mmaarrtteess  ee
xxoovveess)),,  nnoo  TTeelleecceennttrroo,,  ppaarraa  aapprreennddeerr  aa  mmaannee-
xxaarr  pprrooggrraammaass  bbáássiiccooss  oouu  aacccceeddeerr  aa  IInntteerrnneett
ee  óó  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo..

DDee  ééxxiittoo  hhaaii  qquuee  ccaalliiffiiccaarr  ooss  oobbrraaddooiirrooss  ddee
ddeesseennvvoollvveemmeennttoo  ppeerrssooaall  ee  aauuttooeessttiimmaa,,  ddiirrii-
xxiiddoo  ááss  mmuulllleerreess  ddoo  mmuunniicciippiioo,,  ee  oouuttrroo  ddee
ssuuppeerrvviivveenncciiaa  ppaarraa  xxeennttee  nnoovvaa  ee  mmaaiioorr,,  qquuee  ssee
ddeesseennvvoollvveerroonn  nnaass  ddeeppeennddeenncciiaass  mmuunniicciippaaiiss..
OO  CCoonncceelllloo  ttaamméénn  ccoollaabboorraa  ccoo  ccoolleexxiioo  ppúúbbllii-
ccoo  nnaa  pprreeppaarraacciióónn  ddee  AAllmmoorrzzooss  SSaauuddaabblleess
ppaarraa  ooss  aalluummnnooss  ee  aalluummnnaass,,  ee  nnoo  cceerrttaammee  ddee
ddeebbuuxxoo  ee  rreeddaacccciióónn  qquuee  ccuullmmiinnaarráá  ccuunnhhaa
eexxppoossiicciióónn  dduurraannttee  aass  ddaattaass  ddoo  NNaaddaall..

Paseos Saudables pola ruta do Lagar
dos Mouros

Deporte de base

Clases de Informática



O Grupo de Gaitas, Baile e Cantareiras Soutullo de Oimbra tivo especial protagonismo
no apartado musical e folclórico, recoñecido cunha forte ovación polo numeroso públi-
co. Tamén participaron unha charanga de Ourense, que amenizou a comida, e o grupo
folk “Ca Lúa”. Outros apartados da Feira do Pemento incluiron unha exposición e venda
de produtos do campo e maquinaria agrícola, e, para os máis pequenos, inchables e
xogos no recinto feiral.

Non fallou a esta cita o pre-
sidente da Deputación Pro-
vincial de Ourense, José Luis
Baltar, nen o vicepresidente
do Parlamento Galego, Ma-
nuel Baltar Blanco. Acompa-
ñados en todo momento po-
lo alcalde, Alfonso Villarino,
percorreron o recinto feiral e
participaron en directo nun
programa radiofónico da Ca-
dena COPE.

O programa de actos come-
zou co concurso de pratos
elaborados con pementos
que, ao igual que aconte-
ceu o pasado ano, pasarán
a formar parte dun recete-
rio de cociña. Todas as par-
ticipantes recibiron agasa-
llos por axudar a promocio-
nar o noso pemento. No
recinto feiral estiveron
representadas as principais
adegas do noso concello e
outros expositores de pro-
dutos de alimentación e
artesanía. A xa tradicional
comida popular reuníu na
praza do Concello a máis de
1.500 persoas.

A Feira do Pemento de Oimbra estreou este ano o recoñe-
cemento de “Festa de Interese Turístico Galego”. E o fixo
dun xeito solemne, cun novo record de expositores (20) e
de visitantes. De novo, a Carballeira do Concello encheuse
de milleiros de veciños e visitantes para disfrutar dunha
agradable xornada festiva.

XII Feira do PementoXII Feira do Pemento
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