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Editorial

Tres décadas de modernidade e progreso municipal en Oimbra
A piques de cumprírense trinta e dous anos da
chegada de Alfonso Villarino Rodríguez á Alcaldía de Oimbra, pode ser o momento para facer
un balance da súa xestión. Dende o ano 1979, o
certo é que o avance experimentado polo concello
é fácilmente perceptible a tódolos
niveis, tanto en infraestruturas, redes hidráulicas e
servizos municipais,
como no incremento do patrimonio
de dotacións municipais, a raíz
do pavillón polideportivo, das
piscinas,
dos
centros sociais,
do edificio multiusos, etc. Á marxe das
prioridades, que todo é
relativo, coas que se fixeron
as cousas, o que sí resulta indubidable é que asistimos, nestas tres décadas, ao
período de maior prosperidade que viviron os
nosos pobos ao longo da súa historia. Só hai que
comprobar as instalacións que se construiron, as
melloras nas vías de comunicación, a instalación

de redes de abastecemento e saneamento, a recuperación de edificios públicos e do patrimonio
tradicional, a recollida do lixo, os servizos
sociais, etc.
Pero á hora de xulgar o labor do responsable
municipal de Oimbra, como presidente das sucesivas Corporacións, tamén debemos
facer autocrítica. Que
fixemos, ou que podemos facer os cidadáns de Oimbra, para continuar por ese
camiño do progreso e da modernidade? Sen
dúbida, traballar,
cada ún no seu, e opinar, aportando ideas e
iniciativas que, xa na Casa
do Concello, se convirtan en proxectos de futuro para o noso municipio. Como
tantas veces se ten dito, ese progreso ten que ser
compartido por todos e cada un dos veciños e
veciñas de Oimbra. Deste xeito, teremos garantido un bo futuro.

Eleccións municipais: 22 de maio
O vindeiro 22 de maio, catro anos despois das últimas
eleccións municipais, os veciños e veciñas do concello
de Oimbra temos unha nova cita coas urnas. Destes
comicios locais sairán os nosos representantes na novena Corporación Municipal dende a reinstauración dos
concellos democráticos, en 1979. Será o momento de
decidir a continuidade ou o relevo do Goberno local e
dos grupos da oposición. Nas eleccións de 2007, o Partido Popular acadou 6 concelleiros, que permitiron a
Alfonso Villarino Rodríguez gobernar con maioría absoluta, mentres que o PSdeG-PSOE obtivo 2, e o BNG, 1.
Agora hai que agardar que a campaña electoral discurra
con total normalidade e que os nosos veciños volvan
dar, unha vez máis, exemplo de civismo, un dos sinais
de identidade deste fermoso municipio.
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O Parque Empresarial promovido polo Concello
de Oimbra ocupará máis de 83 mil metros cadrados
Namentres continúa
a elaboración do
Plan Xeral de Ordenación Municipal, o
Concello de Oimbra
desenvolve un Plan
Especial para axilizar
a construción do futuro Parque Empresarial, na mesma zona na que se asentan xa algunhas naves industriais, a carón da estrada que
une Verín e Oimbra.
Nas últimas semanas someteuse a exposición pública o
estudo de impacto
ambiental, para que
os propietarios e veciños poidesen coñecer o proxecto.

Zona reservada para solo industrial
a carón da estrada Verín-Oimbra

Este proxecto contempla a construción dun
vial de servizo para o
acceso ás 14 parcelas, sobre unha superficie total de 83.909
metros cadrados. Tamén
figura
unha
depuradora de augas
residuais e industriais,
un centro de transformación eléctrica e
máis de 500 prazas
de estacionamento.
O proxecto do Parque Empresarial de
Oimbra xa está adaptado á nova Lei do
Solo de Galicia. Para
o alcalde, Alfonso
Villarino, “contribuirá
de xeito significativo
ao desenvolvemento
industrial do concello
e favorecerá implantación de novas empresas”.

Un moderno tractor desbrozadora amplía a maquinaria municipal
O Concello de Oimbra, adquiríu conxuntamente co de Laza, un moderno tractor desbrozadora, que servirá tanto
para a limpeza de fincas e parcelas no
noso ámbito municipal, co que se pretende previr incendios, pero tamén
para adecentar as beiravías da rede de
estradas, pistas e camiños locais. Foi
unha iniciativa dos dous concellos, que
compartirán a partes iguais o uso deste
vehículo, que tivo un custe de 105.000
euros. Para o financiamento da operación de compra foi decisiva a aportación de 50.000 euros da Deputación
Provincial de Ourense, correspondendo
o resto aos Concellos de Laza e Oimbra. Deste xeito, amplíase o parque de
maquinaria municipal, co que se pretende axilizar a resposta a calquera
necesidade que se poida presentar nos
diferentes pobos do concello.

Alfonso Villarino, a carón do
novo vehículo do Concello
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En Bousés, o novo centro social
ocupa o antigo cuartel da Garda
Civil. Trala cesión ao Concello de
Oimbra por parte da Benemérita,
iniciáronse os trámites para a
rehabilitación. As brigadas de
Obras do Concello acometeron o
acondicionamento integral para
adaptalo ás necesidades dos
veciños.

Bousés

O centro social de Rabal é,
en realidade, un Telecentro.
Dispón de case 100 metros
cadrados de superficie útil,
cunha sala para acoller
actos sociais e culturais,
ademais de aseos e servizos. Con este centro social
vaise dar resposta ás necesidades dos veciños e veciñas de Rabal para poder
compartir os seus momentos de ocio e lecer.

Rabal

Centros sociais en Rabal e Bousés

O Concello de Oimbra ven de culminar o proxecto
de dotar de centros sociais e veciñais, con carácter
de auténticos multiusos, a tódolos pobos do municipio. Os últimos son os de Rabal e Bousés.
O obxectivo municipal comezou coa restauración
O Telecentro de Rabal será pronto
unha realidade, xa que neste
momento estase finalizando a súa
construción. O investimento ascende a 65.000 euros, contando coa
aportación do programa europeo
Leader 2007/2013 e con fondos propios do Concello de Oimbra. O centro social de Rabal terá un verdadeiro carácter “multiusos”, xa que compartirá o espazo para diferentes actividades sociais, culturais e lúdicas
que decidan os seus veciños e veci-

de antigos edificios públicos en varios núcleos, e
continuou, despois, coa rehabilitación de fornos, a
construción de centros de nova planta, como acontece agora en Rabal, e o acondicionamento de
inmobles cedidos ao Concello, no caso de Bousés.

ñas.
O mesmo acontece en Bousés,
onde o antigo cuartel da Garda Civil
quedou a disposición dos cidadáns
deste pobo, unha vez completadas
as obras de acondicionamento por
parte da brigada de Obras do propio
Concello de Oimbra.
A dotación de centros sociais en
tódolos núcleos de poboación é algo
que lle produce especial satisfacción
aos veciños e veciñas e, sobre todo,
ao alcalde, Alfonso Villarino: “Este

foi un empeño persoal dende hai
moito tempo e, agora, cúmprese coa
construción do centro social de
Rabal, que, por diferentes motivos,
non se puido materializar antes. Felicito a os veciños deste pobo e desexo que o disfruten durante moito
tempo”.
Estes edificios adquiren especial
relevancia, máis aínda agora naqueles pobos que quedaron sen bar e
cantina, xa que se convirten en centros neurálxicos da vida social.
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Tódolos pobos do concello de Oimbra contan
con centros veciñais para disfrutar de
actividades lúdicas, sociais e culturais

Oimbra

Espiño

O Rosal

As Chas

A Granxa

Casas dos Montes

Videferre

San Cibrao
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Entrevista
Alfonso Villarino Rodríguez, alcalde:

“Fixéronse moitas obras
importantes, pero aínda queda
traballo por diante”
Alfonso Villarino Rodríguez, a piques de cumprir 32 anos á fronte
do Concello de Oimbra, figura no selecto grupo de rexedores
municipais de toda Galicia que acumula máis experiencia e unha
traxectoria política máis dilatada. Despois de oito mandatos como
alcalde, compre facer un pequeno percorrido polo significado da
súa xestión e a repercusión que tivo sobre o progreso do noso
municipio nestas tres últimas décadas.
P.- Cando accedeu ao cargo por primeira vez, en
1979, pensou que se ía prolongar durante moito
tempo?
Alfonso.- Cando alguén accede a un cargo público, neste caso

a Alcaldía de Oimbra, o plantexamento é sacar adiante as ideas
e proxectos para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas e asentar as bases dun progreso racional e sostible en tódolos pobos. Pouco a pouco foise conseguindo, pero sempre aparecen novos retos que hai que afrontar. Á hora de continuar ese
traballo, é moi importante o apoio dos cidadáns. Sempre me sentín recompensado, neste sentido, e animado a conseguir metas e
obxectivos que eles mesmos me propoñen. E non podo renunciar
agora a ese compromiso.
P.- Que destacaría como logros máis importantes
nestes últimos mandatos á fronte do Concello de
Oimbra?
Alfonso.- Calquera persoa que viva no concello ou que nos visi-

te poderá constatar os cambios continuos que se foron producindo nos nosos pobos. O traballo dos diferentes equipos de goberno que presidín plásmanse, non só en cubrir as necesidades básicas, senón tamén para ir avanzando a unha mellor calidade de
vida adaptada ás necesidades actuais.
P.- Hai algún especialmente relevante, na súa opinión?
Alfonso.- Destaco que nos últimos anos fixemos un esforzo

importante mellorando as vías de comunicación entre os distintos
pobos do concello. Asi mesmo, apostamos pola mellora da calidade de vida dos nosos maiores coa posta en marcha do único
centro de día público existente na comarca de Monterrei, polos
servizos deportivos, coa apertura das piscinas municipais, e
agora mesmo apostamos polo emprego, ao impulsar o parque
empresarial no que se asentarán empresas que crearán emprego
para a nosa poboación e apostamos tamén polos nosos nenos
coa próxima apertura dunha escola infantil pública.
P.- De cara ao futuro máis inmediato, considera
prioritario evitar o descenso da poboación?
Alfonso.- Somos un dos poucos concellos da provincia de

Ourense que aumentou o padrón municipal nos últimos catro
anos, cun índice de natalidade por riba da media. Eso é porque

“Tódolos pobos de Oimbra
teñen hoxe unhas boas
comunicacións cara á capitalidade municipal, onde se
concentran os servizos
municipais, sanitarios, bancarios, escolares, etc. No
noso concello podemos disfrutar tamén duns servizos
de gran calidade: o Centro
de Día, as piscinas municipais, o pavillón polideportivo, un Concello eficiente e
moderno. Porque creemos
en Oimbra, apostamos polo
futuro deste fermoso
concello”.
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dispoñemos de bos servizos e comunicacións, e moita xente o valora á
hora de fixar a súa residencia no noso
municipio.
P.- Que pasos se están a dar
agora neste senso?
Alfonso.- Pensamos que o futuro

plan xeral do municipio debe dar facilidade para a construción de vivendas e
para a restauración dos vellos inmobles. E, no apartado laboral, apostar
por un parque empresarial que dea
cabida aos empresarios do noso
municipio e da comarca interesados,
que creen en Oimbra e no seu potencial de futuro, e tamén como lugar
residencial a pouca distancia da capital da comarca.

"O futuro parque
empresarial servirá
para crear emprego, dinamizar a
economía e asentar poboación, que
é unha das miñas
grandes preocupacións".

P.- Como valora as infraestruturas viarias de que dispón
hoxe o concello?
Alfonso.- Nos últimos anos fixemos un gran esforzo,

mellorando prácticamente tódalas infraestruturas viarias
que comunican os nosos pobos. Neste momento estamos a traballar no proxecto da mellora da estrada Oimbra-O Rosal, co que completaríamos a mellora da rede
viaria do noso concello.
P.- Incidindo na cuestión demográfica, como
está a respostar o Concello ante o incremento do número de persoas maiores?
Alfonso.- A preocupación polo colectivo de persoas de

máis idade foi unha constante nos últimos anos, como é
o exemplo do Centro de Día. Tamén se intensificaron os
programas de servizos sociais, sobre todo os que teñen
que ver coa axuda a domicilio. De cara ao futuro, é necesario aumentar a protección social, ofrecéndolles ás persoas que o demanden e cumpran os requisitos estable-

cidos pola Administración, unha atención de calidade nos seus fogares,
porque é a máis idónea, e onde se sinten máis a gusto.
P.- En tempos de crise, hai
unha grande preocupación
polo emprego. Que se está a
facer dende o Concello de
Oimbra?
Alfonso.- Sempre foi unha preocu-

pación do Goberno municipal, e agora,
aínda máis. Unha das liñas de traballo
preferentes é acadar convenios coas
outras Administracións públicas para
crear novos postos de traballo, que
incidan na mellora da prestación dos
servizos públicos e das infraestruturas
locais. Outra é a formación, ben visible
a través dos sucesivos obradoiros de
emprego que puxemos en marcha, e
que axudaron a moitos veciños e veciñas a mellora a súa cualificación profesional e a atopar
un traballo. E, neste momento, a nosa aposta pasa polo
parque empresarial que impulse a creación de emprego
e a fixación de poboación.
P.- É vostede optimista de cara ao futuro?
Alfonso.- Sen dúbida, e tendo en conta a calidade

humana e profesional dos homes e mulleres que traballan dende o Concello, e dos moitos veciños e veciñas
emprendedores e con ganas de contribuir ao progreso do
noso municipio. Sen esquecer o apoio que nos prestan
outras Administracións públicas, como a Xunta de Galicia
e a Deputación Provincial de Ourense, sempre dispostas
a colaborar co Concello de Oimbra. Por todo esto, aposto por un futuro de progreso económico e social para o
noso municipio, que será máis factible co traballo e o
apoio de tódolos veciños e veciñas do municipio. ■

O presidente da Deputación, José Luis Baltar, asistíu á
inauguración das piscinas municipais.

Reunión de Alfonso co vicepresidente do Parlamento, José Manuel Baltar,
e a secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López Abella.
As piscinas municipais convertiron en realidade unha vella aspiración de Alfonso Villarino e de moitos veciños (á esquerda). Tamén foi importante o apoio da Xunta e da Deputación para a próxima construción da escola infantil (dereita).
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Proxecto ambiental e didáctico en Rabal
A Dirección Xeral de Conservación da
Natureza, da Consellería de Medio Rural
da Xunta de Galicia, investíu 13.600
euros no proxecto de mellora ambiental
e adecuación recreativa da ribeira do río
de Rabal, incluídas no Lugar de Interese
Comunitario "Río Támega". Servirá tamén
para concienciar da importancia desta
reserva medioambiental.

Rabal
Nesta zona instaláronse paneis didácticos, un parque infantil con varios aparellos de xogos e realizouse unha recuperación silvícola e ambiental, con
rozas, rareos e traballos de revexetación. Preténdese que, ademais de convertirse nunha zona recreativa, sirva
tamén para que os escolares coñezan
os bosques de ribeira de Oimbra e da
súa comarca.

O Concello traballa
para recuperar a feira
mensual de Oimbra
Recuperar a tradición da feira mensual, perdida hai xa varias décadas, é
un dos proxectos que pretende pór en
marcha o Concello de Oimbra nos próximos meses. Un día ao mes, en data
aínda por determinar, a Carballeira do
Concello acollerá a vendedores ambulantes, con roupa, calzado e produtos
de alimentación, ao tempo que ofrecerá a posibilidade de que veciños e veciñas poidan vender os seus produtos
hortícolas, óvos, carnes, etc. Tampouco pode fallar a pulpeira, sinal de identidade de calquera feira tradicional.
Os máis vellos de Oimbra aínda lembran cando se celebraba a feira na
zona da Florida, lugar para a compra e
venda de gando, ferramentos e produtos típicos do campo. ■

A creación do Consello Regulador potenciará
o control e promoción do noso pemento
Durante o ano 2011 está previsto que quede constituído o Consello Regulador do
Pemento de Oimbra, un órgano dependente da Consellería de Medio Rural da Xunta
de Galicia que velará pola calidade e pola difusión deste produto hortícola específico do noso concello. O Consello Regulador é consecuencia do recoñecemento da
Indicación Xeográfica Protexida, por parte da Unión Europea e a instancia da Xunta.
Este órgano de control ampara aos nosos produtos ante calquera competencia desleal e fraudulenta, e garante que os pementos que chegan aos consumidores son da
variedade que se produce na nosa terra.
Para o alcalde, Alfonso Villarino, “a Indicación Xeográfica e
o Consello Regulador son
consecuencia do esforzo realizado nos últimos anos polo
Concello para que se recoñeza a calidade e o carácter
específico do pemento de
Oimbra”. Este traballo tamén
tivo outro fito importante coa
declaración da Feira como de
“Interese Turístico” por parte
da Xunta de Galicia.
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Infraestruturas clave
A reforma das estradas, o acondidicionamento de espazos públicos e
a construción de beirarrúas axudan a mellorar a calidade de vida
Un dos logros máis importantes destes últimos anos foi dotar a todo o concello de
Oimbra dunha rede de estradas propias do
século XXI, facilitando o tránsito a servizos
sanitarios, transporte escolar e aos veciños
e veciñas, en xeral, en canto a aforro de
tempo e á seguridade vial. Así, co apoio do
Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza, completouse a reforma do trazado e a mellora da capa de rodadura da
estrada da montaña (OU-1013), entre Oimbra e Souteliño da Raia, pero que supón un
beneficio considerable para os cidadáns de
Casas dos Montes, Bousés, Videferre, Espiño, As Chas e A Granxa.
Non menos importante foi a reforma da
estrada entre Oimbra-San Cibrao-Rabal, a
través da colaboración económica e institucional entre a Deputación Provincial de
Ourense e propio Concello de Oimbra, nin a
mellora da rede viaira local que levaron a
cabo o Concello, a Deputación e a Consellería de Medio Rural da Xunta, que contribúe
tamén a un máis cómodo acceso aos pobos
e ás zonas agrícolas e forestais.
O Concello tamén traballou para a recuperación dos espazos públicos, como lugares de encontro e de convivencia entre os
veciños dos distintos pobos. As prazas de
San Cibrao, as dúas do Eiró en Oimbra, a
das Laxes en Videferre ou a do Pau do Ferreiro en Bousés son exemplos deste esforzo, que vai continuar no futuro.
Importantes foron tamén nestes últimos
anos os novos tramos de beirarrúas, concebidos para mellorar a estética dos pobos e,
ao mesmo tempo, garantir a seguridade vial
de peóns e veciños.
Tamén se realizaron obras nas infraestruturas hidráulicas, coa mellora do abastecemento e das redes de sumidoiros. Unha iniciativa que vai continuar próximamente, a
través do proxecto Oimbra-O Rosal, que
levará a cabo o organismo autónomo Augas
de Galicia. A este propósito serán destinados 222.000 euros, cos que se pretende
reforzar o abastecemento, mellorar o saneamento e pavimentar as zonas afectadas. ■

As prazas públicas, como a
de As Laxes,
en Videferre,
son espazos
para o lecer e
a convivencia
veciñal. O Concello aposta
pola recuperación e posta en
valor para disfrute de todos.

As prazas do
Eiró, en Oimbra,
ou a do Pau do
Ferreiro,
en
Bousés, tiveron
unha recuperación modélica, respetando
o seu carácter,
coa pedra como elemento
clave da restauración.
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O Concello segue potenciando os Servizos Sociais
O Concello de Oimbra segue potenciando os Servizos Sociais para cubrir
as necesidades básicas das persoas
enfermas ou de máis idade que o
demandan. Neste intre, o programa de
Axuda no Fogar conta con 50 usuarios,
entre os de libre concurrencia e a través da Lei de Dependencia. Varias auxiliares encárganse de realizar tarefas de
limpeza, aseo, control de medicamentos, acompañamento, etc, no propio
fogar das persoas beneficiarias.
Outra liña de traballo céntrase en
atender as demandas da Lei de Dependencia. Ata o 31 de decembro existían
198 solicitudes, tramitadas a través
dos Servizos Sociais do Concello. Hai
xa varias aprobadas para grandes
dependentes, persoas encamadas ou
con graves problemas de mobilidade,
que están atendidas polos Servizos
Sociais e tamén "axudas ao coidador",
no caso de persoas enfermas que son
atendidas polos propios familiares.

O Centro de Día contribúe a mellorar a atención aos nosos maiores, xa
que dispoñen de persoal especializado e un variado programa de actividades para que estean activos durante o tempo que permanecen neste
centro.

Para optar á Lei de Dependencia é necesario presentar a solicitude no Concello, avaliada por un informe médico e outro social. Posteriormente, a Xunta de
Galicia debe determinar o "grao de dependencia" do solicitante, tanto para o
ingreso nunha residencia, nun centro de día ou para recibir asistencia no seu
domicilio.

Programas municipais serven de apoio aos
escolares e de aprendizaxe a tódolos niveis

A escola infantil, que será unha realidade neste ano 2011,
aumentará a dotación dos servizos do Concello
O apoio á educación e á cultura por parte do Concello de Oimbra resulta evidente a través dunha
morea de actividades encamiñadas tanto a mellorar a
formación dos alumnos do colexio público, e a que
adquiran hábitos saudables, sobre todo, na alimentación, como a desenvolver cursos formativos para
os cidadáns con gañas de ampliar os seus coñecementos.
Nesta liña de traballo enmárcase o proxecto
de crear unha escola infantil ou Punto de Atención
á Infancia, para nenos e nenas menores de tres anos,
que deberá concretarse nos próximos meses, en convenio coa Consellería de Traballo e Benestar da Xunta
de Galicia.
O Concello tamén participa na organización do pro-

grama "Preescolar na Casa", cedendo as instalacións
do edificio multiusos, e colabora co CEIP de Oimbra
nos "almorzos saudables", atendendo aos alumnos de
8:00 a 9:45, para axudar aos pais/nais a conciliar a
vida laboral e familiar.
Neste intre celébrase un curso para a obtención
do Graduado en ESO, ao que asisten 19 persoas.
Unha titulación, que substituíu ao antigo graduado escolar, e que resulta hoxe en día de vital
importancia para acceder ao mercado laboral.
Por outra banda, nos últimos meses, o Concello de
Oimbra organizou clases de informática, de inglés e un
taller de teatro infantil, ademais de promover diferentes actividades deportivas para os máis novos do
municipio. ■

A adquisición de varias parcelas por parte do
Concello de Oimbra permitíu ir ampliando a
Carballeira ata convertila nun amplo espazo no
que se poden combinar o carácter festivo, na
Feira do Pemento, lúdico, nas piscinas municipais, e deportivo, no novo pavillón municipal,
concebido tamén con carácter multiusos. Nos
últimos meses procedeuse ao peche perimetral, para protexelo da climatoloxía adversa.

A construción das piscinas municipais foi un acerto, se temos en
conta a masiva afluencia de veciños
e visitantes durante os meses do
verán que permaneceu aberta ao
público. Son unhas modernas instalacións, aptas para nenos e maiores,
nun marco de gran beleza e tranquilidade.

A Carballeira do Concello é tamén un lugar para o
paseo e o descanso, con mesas e bancadas, a
pouca distancia do parque infantil e dos aparellos
biosaudables. Un lugar de encontro, apreciado por
todos, no que atopamos, sobre todo, durante o
verán, animadas reunións de familias ou de veciños.
Esta era unha antiga aspiración da Corporación local
que se foi cumprindo, pouco a pouco, coas sucesivas ampliacións dos terreos , municipais.
O Concello promove a instalación de parques biosaudables para que os nosos maiores fagan deporte. A carón da Casa do Concello xa se instalaron
varios aparellos de ximnasia, e próximamente,
está previsto que se vaian poñendo en tódolos
pobos. Estes parque biosaudables dispoñen de
equipos de ximnasia, que permiten manter a forma
física e previr ou tratar diferentes doenzas ou
lesións. Están especialmente recomendados para
persoas maiores de 60 anos, porque permiten
mellorar a mobilidade, aumentar a flexibilidade e
tonificar a musculación de todo o corpo.
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A Granxa
Bousés

O Concello ten recuperados os fornos existentes nos pobos
de Videferre, Bousés, Espiño e A Granxa. Trátase de lugares de encontro para os veciños e tamén unha forma de
recuperar as nosas tradicións para poder conservalas e
transmitilas de xeración en xeración.

Videferre
Espiño

As clases que organiza o Concello de Oimbra para que os
veciños e veciñas maiores de 18 anos que o desexen poidan prepararse para o exame de Graduado en ESO tivo
unha gran acollida. Dezanove persoas asisten regularmente a este programa educativo que se celebra no edificio multiusos municipal.
Se con anterioridade, o Concello se preocupou da formación laboral, cos Obradoiros de Emprego, agora aposta pola formación académica, como unha axuda para que
os veciños con aspiracións a incorporarse ao mercado
laboral o teñan algo máis fácil. Compre lembrar, que o
Graduado en ESO é un requisito imprescindible de capacitación académica esixido en diferentes convocatorias
de emprego públicas e privadas.
A Asociación Cultural Soutullo e o Concello de Oimbra colaboraron, un ano máis, na organización da Cabalgata de Reis,
que reuníu a nenos e nenas menores de 12 anos procedentes
de tódolos pobos do noso municipio. Como xa é tradicional,
houbo agasallos das Maxestades de Oriente e, despois, unha
chocolatada para tódolos asistentes.
Era a primeira vez que a Cabalgata remataba no pavillón polideportivo. Alí, un fermoso belén vivinte con nenos e nenas
recibíu a Melchor, Gaspar e Baltasar.
Oimbra é un dos poucos concellos da comarca que conserva esta tradición dos Reis Magos, de gran vistosidade, que a
Asociación Soutullo e o Concello se encargan de revitalizar
cada ano.
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