
PProgresando, día a díarogresando, día a día

O ano 2010 foi clave para a
mellora das infraestruturas
viarias do concello de Oimbra.
Nos últimos meses rematá-
ronse as estradas que comu-
nican a capitalidade munici-
pal con Videferre e os pobos
da parte alta do concello, e
con San Cibrao e Rabal.

Estas obras supoñen acurtar
as distancias e o tempo para
achegarse a servizos esen-
ciais para o benestar e a cali-
dade de vida dos cidadáns do
concello de Oimbra. Os nosos
pobos están agora mellor
comunicados entre sí e cos
nosos veciños portugueses.
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En plena crise económica, a colaboración entre as
distintas Administracións públicas (Goberno Cen-
tral, Xunta de Galicia, Deputación Provincial,
Unión Europea e Concello de Oimbra) semella
máis necesaria que nunca. Convén lembrar que
unha parte importante das obras realiza-
das no noso municipio e moitos
dos servizos que se prestan
dende a Casa Consisto-
rial son froito de con-
venios asinados no
seu día con algun-
ha destas Admi-
nistracións. Á
vista dos resul-
tados acadados
nos últimos anos,
semella que ese é
un bo camiño que
debemos seguir para
cimentar as bases do
progreso e do futuro dun
concello rural coma o noso, xa
que moitos dos proxectos xa consolida-
dos non se poderían levar a cabo sen o apoio finan-
ceiro das institucións de ámbito supramunicipal.
Destas Administracións públicas depende que se
fagan novas infraestruturas e que se poidan atender
os servizos básicos. E non podemos esquecer que a

dispersión xeográfica obriga a multiplicar o esforzo
municipal para que tódolos veciños, nos distintos
pobos, dispoñan dos mesmos niveis de calidade de
vida e benestar.

E agora, coa crise, os veciños e veciñas queren
manter ou mellorar as prestacións de todo

tipo, a nivel de infraestruturas e
servizos, que tiñan antes.

Un reto que debe asumir
o Concello Oimbra

para dar resposta ás
necesidades que
poidan xurdir no
día a día, e afron-
tar o futuro con
valentía, imaxi-
nación e serieda-

de. As liñas do
progreso da moder-

nidade xa están tra-
zadas e compre ser o

máis fieis posibles a ese
proxecto, que aposta pola mello-

ra das infraestruturas, a creación de
emprego, a dotación de novos servizos, etc., sen
esquecer a agricultura, a gandaría, o turismo e os
servizos, como elementos de dinamización económi-
ca e laboral a partir da identidade e das raíces his-
tóricas do noso pobo.

A colaboración institucional, máis imprescindible que nunca
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INAUGURACIÓN DAS PISCINAS MUNICIPAIS
Unha alternativa de ocio máis para pasar o veránUnha alternativa de ocio máis para pasar o verán

As distintas autoridades, durante o acto oficial da inauguración das piscinas municipais, o pasado 27 de xuño.

Alfonso Villarino agradeceu a colaboración institucional de Xunta e
Goberno para materializar un proxecto “que queda para o disfrute de

tódolos veciños e veciñas de Oimbra” e que contribúe a ampliar e
mellorar os servizos públicos que son de competencia municipal.

Un dos acontecementos do verán
en Oimbra foi a inauguración das
piscinas municipais, configurando,
asemade, xunto ao pavillón polide-
portivo, unha ampla zona de lecer e
de esparcimento na Carballeira do
Concello.

Na inauguración oficial, o alcal-
de, Alfonso Villarino, calificou o
acontecemento como "un fito máis
no progreso de Oimbra", un concello
que conta cun alto nivel de servizos
e infraestruturas, por riba da media
dos municipios da provincia de
Ourense, e agredeceu á Deputación
Provincial e ao seu presidente, José
Luis Baltar, e ao Goberno, que esti-
vo representado por un alto cargo da
Subdelegación, a súa colaboración
para materializar este proxecto.

As obras das piscinas financiá-
ronse con cargo ao Plan E do
Goberno,cun orzamento de 346.366
euros. Conta con dúas zonas de
baño, para nenos e adultos e duran-
te o período de apertura ao público
estiveron atendidas por dous soco-
rristas cualificados.

A valoración dos usuarios non
puido ser máis positiva, destacando
tanto a ubicación, nunha zona tran-
quila e soleada, como a calidade das
instalacións de baños e dos servizos
complementarios, como os vestia-
rios, servizos e a cafetería.
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OConcello de Oimbra, en colabora-
ción coa Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas

da Xunta de Galicia, acometeu a segunda
fase das obras de remodelación da praza de
Eiró, cun investimento de 89.400 euros,
aportados por ambalas dúas Administra-
cións. O proxecto comprendeu actuacións
de mellora dos sistemas de instalación urba-
na, soterramento da rede eléctrica de ilumi-
nación pública, a reposición da rede de
abastecemento de auga e a colocación das
bocas de rego, así como a instalación da
rede de telefonía e a substitución das lumi-
narias do alumeado. Ademais, procedeuse
á colocación de sumidoiros para a recollida
das augas pluviais, conectadores aos pozos
de rexistro, e a conexión das baixantes aos
sumidoiros.

O Concello de Oimbra encargouse da
redacción do proxecto técnico das obras e
do financiamento desta actuación, por
importe de case 18.800 euros, ademais de
pór a disposición da Xunta os terreos "libres
de cargas e gravames, e co réxime urbanís-
tico adecuado".

En 2009 xa se realizaran obras na parte
superior da praza, co empedrado e melloras
das redes eléctricas e hidráulcias, por valor
de 110.000 euros. 

O empedrado do chan confire á praza de Eiró un ambiente de praza
típica galega. Tamén se instalaron elementos de lecer, como ban-
cos, e estéticos, no caso das xardineiras de fundición.

A recuperación dos espazos
públicos é outro dos obxecti-
vos importantes do Goberno
municipal de Oimbra. Unha
das últimas actuacións foi a
restauración da praza de Eiró
de Oimbra, un lugar cheo de
historia e de vivencias para
moitos dos habitantes da
capitalidade municipal. Con
este tipo de proxectos, o Con-
cello de Oimbra pretende
mellorar os contornos urba-
nos, suprimir as barreiras
arquitectónicas e potenciar os
equipamentos públicos. As
obras da praza de Eiró reali-
záronse en dúas fases, coa
colaboración da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas da Xunta de
Galicia.

Praza de Eiró: unha rehabilitación modélica

Alfonso Villarino, xunto ao conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, e
representantes dos concellos de Avión e Laza, durante a sinatura do convenio.
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Mellora da
rede viaria local

A reforma das estradas Oimbra-Videferre e Oimbra-San Cibrao-Rabal
supuxo o investimento de maís de 1,5 millóns de euros

Para o alcalde de Oimbra,
Alfonso Villarino, a reforma

das principais estradas era un
compromiso irrenunciable por
parte do Goberno municipal,

polo significado e importancia
que ten para moitos veciños.

A mellora das infraestruturas viarias é un dos avances máis
importantes do Concello de Oimbra nos dous últimos anos.
Neste periódo acometéronse as reformas das estradas que
comunican a capitalidade municipal con Videferre e Rabal, cun
investimento conxunto que supera os 1,5 millóns de euros.
Deste xeito, en menos de 15 minutos, os veciños dos pobos
máis alonxados de Oimbra teñen acceso aos servizos bási-
cos, como o Centro de Saúde, o Colexio Público, as entidades
bancarias e os servizos municipais, entre outros.

Esforzo ben aproveitado
A estrada da montaña, a OU-1013, entre Oimbra, Videfe-

rre e Souteliño da Raia, de 18 quilómetros, realizouse en
varias fases, dentro do Programa Operativo de Cooperación
Transfronteiriza, que está financiado no 75% con fondos
FEDER da Unión Europea: a primeira, na zona de Videferre
e nos accesos a Portugal; a segunda, en Casas dos Montes,
e a terceira, no enlace con Oimbra, unha das de maior difi-
cultade, polo desnivel do terreo e a eliminación de curvas
perigosas para a seguridade vial. Eiquí, o investimento de
máis de un millón de euros servíu para deixar ben comunica-
dos a pobos como Videferre, Bousés, Casas dos Montes,
Espiño, As Chas e A Granxa.

Compromiso de progreso
Tamén os cidadáns de Rabal e San Cibrao teñen

motivos de satisfacción co remate das obras de reforma
da estrada principal, ás que a Deputación Provincial de
Ourense, coa colaboración do Concello de Oimbra, des-
tinou máis de 500.000 euros. Esta vía dispón agora de
mellor firme e dunha calzada máis ancha, coa indubida-
ble repercusión sobre a seguridade vial, tanto para os
cidadáns de a pé como para os propios automobilistas.

As obras realizáronse en dúas fases. Unha, entre San
Cibrao e Rabal, sobre 3,5 quilómetros, e outra, entre
San Cibrao e Oimbra, cunha lonxitude semellante.

Videferre

Oimbra-Videferre
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Novos proxectos para San Cibrao e O Rosal
O Concello de Oimbra benefíciase do investi-

mento de 60.000 euros por parte da Consellería de
Medio Rural da Xunta de Galicia, dentro dos Pro-
xectos Estratéxicos de Infraestruturas (PEIM
Rural), que están destinados a subsanar deficien-
cias e contribuir a mellorar a calidade de vida dos
veciños e veciñas nos diferentes pobos do munici-
pio. Nesta ocasión, destínanse ás obras de reforma
da área recreativa e da praza de San Cibrao,
actualmente en execución.

Outra obra igualmente importante e necesaria é
a construción dun novo tramo de beirarrúas en O
Rosal, dentro dos Planos Provinciais de Obras, que
implican a colaboración da Deputación de Ourense
e do propio Concello de Oimbra.

Peche do pavillón polideportivo
A través do Fondo Estatal para o Emprego e

a Sostenibilidade Local,, o Concello de Oimbra
promoveu a construción dunha pista polideporti-
va na Carballeira, cun investimento de 191.800
euros. En realidade, tratouse da primeira fase,
xa que estes cartos empregáronse para a pista
e a cuberta. O Concello xestiouno xa coa Secre-
taría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia o
financiamento para acometer as obras do peche
perimetral, que están en fase de execución, cun
orzamento de 60.000 euros.

Construción do Telecentro de Rabal
Os veciños e veciñas de Rabal disporán pronto
do Telecentro, que cumprirá tamén tarefas de
centro social. As obras, xa iniciadas, contan cun
orzamento de 65.000 euros, aportados polo
Plan Leader e o propio Concello de Oimbra.
Trátase dunha iniciativa municipal para dotar a
este pobo de novos servizos básicos. Outro pro-
xecto para Rabal é o acondicionamento da área
recreativa do río, dentro do programa da Rede
Natura.

Iniciativas do Concello a prol
de novas infraestruturas,
máis servizos públicos
e a creación de emprego

Obras do Telecentro

O novo pavillón, durante a comida
da XIII Feira do Pemento

Beirarrúas en O Rosal

Zona recreativa de San Cibrao
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O Concello organiza un amplo programa
de actividades culturais e deportivas

Un ano máis, o Concello de
Oimbra puxo en marcha unha
serie de actividades culturais e
deportivas dirixidas a fomentar
unha maior dinamización social
entre os veciños e veciñas de
tódolos pobos do municipio.
Como exemplo, as clases de
inglés de infantil e de adultos,
que se imparten tódolos martes
e xoves; as de informática, os
lúns e mércores pola tarde, no
Telecentro, e o taller de teatro
infantil, dende o pasado 8 de
novembro, tamén no Telecentro
de Oimbra.

O fomento da práctica deportiva
tamén merece unha atención destaca-
da, coa finalidade de fomentar costu-
mes saudables entre os máis novos.
Este ano impártense clases de fútbol
sala e tenis, os venres de 17 a 19 horas.
Outra actividade foi, o día 14 de novem-
bro, unha ruta de sendeirismo, para
facer exercicio físico e coñecer mellor o
noso concello, no que participaron máis
de 40 persoas.

Favorece a integración e a dinamización social
O Punto de Atención
á Infancia, obxectivo

para o ano 2011

O Concello de Oimbra xestiona a
dotación de máis servizos muni-
cipais, para atender as novas
necesidades que plantexan os
veciños e veciñas. O incremento
da natalidade e a necesidade de
compaxinar a vida familiar e
laboral é unha preocupación de
varias familias que teñen nenos
ou nenas de 0 a 3 anos. Para
facer fronte a esta situación, o
Concello xestiona coa Secreta-
ría Xeral de Traballo e Benestar
a construción dun Punto de
Atención á Infancia en depen-
dencias do colexio público. Así
llo propuxo o alcalde, Alfonso
Villarino, á titular deste departa-
mento da Xunta, Susana López,
durante a visita que realizou a
Oimbra o pasado 1 de outubro.
A intención do Goberno munici-
pal é que poida estar en servizo
xa no vindeiro ano. 

Preescolar na Casa,
un apoio para educar

aos máis novos

Catorce nenos e nenas do noso conce-
llo menores de tres anos teñen unha
cita, tódolos lúns ou martes, con “Pre-
escolar na Casa”, un programa de edu-
cación infantil con longa tradición e
acreditado prestixio en toda Galicia
dende hai máis de 25 anos. Trátase dun
programa, coordinado a través do
departamento de Servizos Sociais do
Concello de Oimbra, que axuda aos pais
e nais a mellora-la acción educativa dos
seus fillos nos primeiros anos de vida,
aproveitando dun xeito consciente,
reflexido e programado o acontecer da
vida diaria. Estes encontros axudan
tamén a fomentala convivencia dos
nenos e nenas, axudados tamén polas
súas nais, que participan no programa.

“Preescolar na Casa” é un programa gratuito que establece as pautas a seguir
na educación dos fillos e fillas. Unha orientadora reúnese coas nais no edificio
do Telecentro para resolver dúbidas, comentar incidencias e fixar uns criterios
que incidan positivamente no normal desenvolvemento dos máis novos. Na
imaxe, unha das sesións deste programa, no que os nenos e nenas tamén dis-
frutan xogando. 
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ESTADO DE GASTOS (Ano 2010) € ESTADO DE INGRESOS (Ano 2010) €

Gastos de persoal 245.500,00 Impostos directos 154.600,00
Bens correntes e servizos 396.000,00 Taxas, prezos públicos e outros ingresos 126.400,00
Gastos financeiros 10.000,00 Transferencias correntes 617.300,00 
Transferencias correntes 108.700,00 Ingresos patrimoniais 4.000,00
Investimentos reais 468.000,00 Transferencias de capital 333.600,00
Transferencias de capital 300,00 Activos financeiros 100,00
Pasivos financeiros 33.500,00 Pasivos financeiros 26.000,00
TOTAL GASTOS 1.262.000,00 TOTAL INGRESOS 1.262.000,00

Racionalidade e control en tempos de crise
Unha das obrigas do Concello é traballar pola mellora dos servizos e
das infraestruturas públicas, incluso en época de crise, como a que
estamos a vivir agora. Así ten que ser, a pesar da menor aportación
do Estado e da Xunta, que motivou un recorte no orzamento de gas-
tos correntes e de investimentos durante o ano 2010. Con estas
premisas, o Goberno municipal aprobou un presuposto "axustado"
para facer fronte ós servizos máis importantes e para crear empre-
go e mellorar a calidade de vida nos distintos pobos do municipio.

En total, durante o ano 2010 dispuxo de 1.262.000 euros. Os gas-
tos en bens correntes e servizos, personal, transferencias correntes
e investimentos reais acaparan máis do 96% do orzamento para o
actual exercicio económico. En canto ó estado de ingresos do Con-
cello de Oimbra para o ano 2010, os capítulos das transferencias
correntes, taxas, impostos directos e transferencias de capital son
os de maior volume económico, aínda que diminuiron respecto ao
orzamento anterior.

Orzamento municipal do Concello de Oimbra

Como estaba previsto, o pasado 18 de
xaneiro producíuse o chamado "apagón
analóxico", co que a recepción do
sinal de televisión só se realiza
dende entón a través do sistema
TDT (Televisión Dixital Terrestre).
A pesar do esforzo realizado pola
Secretaría Xeral de Co-
municación Audiovisual, coa
colaboración do propio Concello
de Oimbra, había dúbidas de cal
sería o resultado, xa que as pro-
bas realizadas previamente detectaban

algúns puntos de sombra, con mala recep-
ción, sobre todo na capitalidade municipal.

Para solucionar este problema
instalouse un novo microreemi-
sor en Santa Ana, co que, prácti-
camente, se solucionou este
problema.
En xeral, a valoración que fan os
veciños e veciñas do novo siste-
ma de televisión é boa, xa que a
calidade da imaxe é moito mellor
e, ademais, hai unha maior ofer-

ta de canles televisivas. 

A instalación dun novo microreemisor en
Santa Ana garante a boa recepción

do sinal da Televisión Dixital Terrestre

Chega a Banda Larga
de conexión a Internet
O Concello traballa para que a Banda
Larga de acceso a Internet chegue a
tódolos pobos en igualdade de condi-
cións. Oimbra benefíciase do proxecto
europeo Arraiano, que xestiona a Depu-
tación , e que extenderá a banda ancha
de 2 megas a tódolos núcleos de pobo-
ación, baseado na tecnoloxía inhalám-
brica WIMAX. Este novo sistema xa
está implantado no noso municipio e
cubre o 90% da poboación local. O
esforzo do Concello é para que chegue
tamén con calidade e total garantía á
zona de Videferre, que é onde se detec-
tan deficiencias. 

Cita cos Reis Magos de Oriente
Os Reis Magos confirmáronlle ao Concello que serán
fieis e puntuais á súa cita cos nenos e nenas de Oim-
bra, o vindeiro 5 de xaneiro.

Como tódolos anos, a Asociación Cultural "Soutullo"
e o propio Concello preparan este gran acontecemento
para tódolos públicos, que inclúe o desfile das súas
maxestades ata a Casa Consistorial e, a continuación,
unha chocolatada á que están convidados nenos e
maiores. Para recibir os agasallos, como ven sendo
habitual, é necesario que os nenos e nenas menores de
12 anos se inscriban no listado aberto nas oficinas
municipais.
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O alcalde de Oimbra, Alfonso Villarino, asistíu aos actos
de inauguración da autovía entre Verín e a fronteira portu-
guesa (A-75) e da nova ponte internacional de Feces de
Abaixo, presididos polos ministros de Fomento de España
e Portugal e polo conselleiro de Medio Ambiente da Xunta.
O trazado discurre na maior parte do percorrido paralelo á
N-532 e conta en Mandín cun enlace que sirve de conexión
intermedia. Estas obras son moi importantes para mellorar
as infraestruturas viarias de toda a comarca, xa que esta-
blecen unha conexión directa coa Autovía das Rías. (Na
imaxe, Alfonso e Ana Villarino, xunto a outros alcaldes da
comarca durante o acto inaugural).

Os novos tempos produciron, en apenas
dúas décadas, cambios importantes no
modo de vida no rural, aparcando moitos
dos oficios e traballos tradicionais. Pero os
veciños de Rabal non queren perder a súa
particular "memoria histórica" e decidiron
recuperar a tradición da sega e da malla e,
sobre todo, o espíritu de solidariedade e con-
vivencia que acompañaba ás tarefas agríco-
las. Agora queren perpetuar estas activida-
des como un elemento de unión interxera-
cional.

A Festa do Pemento supón unha ocasión inmellorable
para a promoción dos produtos da nosa terra. E cada
vez adquiren maior protagonismo os viños da Denomi-
nación de Orixe Monterrei do concello de Oimbra,
representados na última edición pola adega Quinta do
Buble. O seu xerente, Antonio Diz, participou no pro-
grama radiofónico de Cadena COPE Verín, xunto a
Ana Villarino, para falar de viños e da última colleita,
e da Feira do Pemento, en xeral.

As adegas Ladairo e Quinta do Buble, dúas das
máis premiadas e recoñecidas da Denominación de
Orixe, forman parte da Ruta do Viño de Monterrei,
unha das novidades que presentou este ano o Con-
sello Regulador para promocionar os nosos caldos.
E un ano máis, a Cata dos Viños de Galicia dis-
tinguíu o bo facer dos nosos viticultores e adeguei-
ros. O Ladairo tinto mereceu o “Acio de Prata”, que
recolleu orgulloso o titular da Adega Ladairo de O
Rosal, José Luis Vaz Vilela (foto superior).

MMááiiss  rreeccooññeecceemmeennttooss
aaooss  nnoossooss  vviiññooss

AA  QQuuiinnttaa  ddoo  BBuubbllee  nnoonn
ffaalllloouu  áá  FFeessttaa  ddoo  PPeemmeennttoo

Impulso ás novas infraestruturas comarcais

Rabal recupera a tradición da sega e da malla
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1 de agosto en Oimbra   

XIII Feira do Pemento de Oimbra
O programa de actos da Festa de Interese Turístico Galego

reuníu na Carballeira a máis de 2.000 persoas
De novo hai que falar de éxito na celebración da Feira do
Pemento de Oimbra, que cumpríu a 13ª edición (a segunda
como Festa de Interese Turístico Galego). Foi un día de festa
para contemplar e mercar os produtos da nosa terra: artesa-
nía, embutidos e doces, maquinaria agrícola, etc., e, non
podían fallar, os pementos e o viño, que dan renome a esta
fermosa terra. Foi tamén un día para o reencontro con fami-
liares e amigos, e para disfrutar coa variedade de actos
incluídos no programa oficial polo Concello de Oimbra, encar-
gado da organización deste evento. Máis de 2.000 persoas
pasaron pola Carballeira dende a media
mañá, para degustar os pementos e o
polbo, participar na comida popular ou dis-
frutar das actuacións musicais que se pro-
digaron durante toda a tarde e que tiveron o
seu colofón no concerto da gaiteira Cristina
Pato. Puido constatarse, ao final, que esta
Feira está consolidada como un dos acon-
tecementos festivos e gastronómicos máis
importantes do verán na nosa provincia.

ÉÉXXIITTOO  DDAA  FFEEIIRRAA
Unha cita obrigada no verán

da nosa comarca

Como xa é tradicional, o presi-
dente da Deputación Provincial,
José Luis Baltar, asistíu á Feira
do Pemento, acompañado polo
alcalde, Alfonso Villarino.

Numeroso público percorreu o recinto feiral visitando os distintos
expositores e o concurso de pratos de cociña, no Centro de
Saúde. Tamén se celebrou unha cata de viños da DO Monterrei.
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A comida popular é outro
dos atractivos da Feira do
Pemento. A novidade deste
ano foi a estrea do novo
pavillón polideportivo como
esceario dun “gran come-
dor” para máis de 1.400
comensais. Unha cita de
irmandade veciñal e cos que
veñen de fora, pero tamén
para degustar os produtos
típicos da nosa terra, con
especial protagonismo para
o viño e o pemento.

A Feira do Pemento é, ante todo,
un día para pasalo ben, recorrendo
o recinto feiral da Carballeira do
Concello ou participando nas dis-
tintas actividades programadas
pola organización. Tralo xantar,
houbo animación e baile a cargo
de Disco-Móbil, actuación dos
grupos de Baile Rexional e Pande-
reteiras da Asociación Cultural
“Soutullo” e, para os máis novos,
inchables, xogos tradicionais,
talleres de globoflexia, maquilla-
xe, etc. O bo ambiente seguíu ata
que rematou a actuación de Cris-
tina Pato e o seu grupo, nun con-
certo moi concorrido.



O Centro de Día de Oimbra, incluído no Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia, está
concebido como un centro xerontolóxico de alcance social e
terapéutico, e de apoio ás familias, que presta atención diúrna
ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de
padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade

relacional e a permanencia no entorno habitual. A xornada de
portas abertas, con motivo do Día Internacional do Maior, con-
tou coa presencia de veciños e de escolares do CEIP de Oim-
bra, que asistiron á xornada de portas abertas, que incluíu a
proxección dun vídeo coa historia do centro e diferentes activi-
dades interxeracionais.

A Secretaria Xeral de Familia e Benestar, Susana López
Abella, o delegado da Xunta, Rogelio Martínez, e o alcal-
de, Alfonso Villarino, participaron no Centro de Día de
Oimbra nos actos da conmemoración do Día Internacional
do Maior (1 de outubro). Percorreron as instalacións, onde
estiveron en contacto cos maiores e asistiron ás actividades
encamiñadas a que os maiores e as súas familias gocen a
través de xogos interxeracionais, cancións, concursos…

López Abella e Martínez aproveitaron a visita ó centro
de día para entrevistarse con Alfonso Villarino, e escoita-
las súas demandas en materia de benestar. A Secretaria
Xeral comprometeuse  a estuda-la posibilidade de crear un
punto de atención a infancia no concello para evitar que os
rapaces teñan que trasladarse a Verín, unha demanda que,
segundo avanzou López Abella, podería converterse en rea-
lidade o ano que ven. Outra das demandas do alcalde foi en
relación á dotación de camas e material preciso da pranta
alta do centro de día para que os maiores que precisen máis
asistencia poidan emprega-lo centro as 24 horas. 
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