w w w. o i m b r a . e s

OIMB R A
Número 13

Boletín de información e actualidade municipal

Inverno 2011/12

Escola Infantil Municip al

Obras sempre necesarias

Día Internacional do Maior

A Escola Infantil Municipal é unha aposta do
Concello de Oimbra para favorecer a conciliación familiar e laboral. O noso municipio rexistra
un dos índices de natalidade máis elevados de
toda a provincia de Ourense.

Mellora de entornos urbanos, acondicionamento de pistas e camiños, centros sociais e
redes hidráulicas foron obxectivos prioritarios
do Goberno Municipal durante 2011, e que xa
poden disfrutar moitos veciños e veciñas.

O novo polideportivo acolleu a celebración do
Día Internacional do Maior. Foi unha xornada de
convivencia entre Oimbra e Rairiz de Veiga, e
tamén de encontro interxeracional, coa participación dos alumnos/as do CEIP de Oimbra.

Editorial

Oimbra nº 13

O 22 de maio, os veciños e veciñas de
Oimbra amosaron a súa verdadeira vontade democrática, acudindo maioritariamen te ás urnas para elexilos nosos represen tantes na Corporación Municipal ata o ano
2015. Con Alfonso Villarino de novo á fronte da Alcaldía, abríuse un período que
tódolos cidadáns agardan que sirva, a
pesar das dificultades económicas actuais,
para seguir avanzando polo camiño do progreso e da modernidade. Mellorar servizos
e infraestruturas, e contribuir a unha maior
dinamización do tecido económico e laboral son algúns dos retos que xa asumíu o
novo Goberno Municipal.
A nova Corporación tomou posesión dos seus
cargos o día 11 de xuño. Numerosos veciños
e veciñas asistiron a este acto no que Alfonso Villarino Rodríguez asumíu, por novena vez
consecutiva, o bastón de mando do Concello.

Remata un ano que, a pesar das dificultades, foi positivo
en moitos eidos da vida municipal de Oimbra. Co esforzo de
moitos, foron asentándose novas bases de progreso, e agora
queremos que non se deteña neste 2012 que xa asoma, para
disfrute de tódolos nosos veciños e veciñas.
Ese é o meu compromiso, e o desexo de que teñades todos
unhas moi
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Un Concello moderno e de futuro
En Rabal, os veciños xa disfrutan do novo e funcional
Centro Social, adaptado ás
súas necesidades. Comezado
en 2010, este ano completouse o proxecto coa reforma
interior e o mobiliario.

Centro Social de
Rabal

Rúa dos Muros

O Rosal

O Rosal conta agora
con novos tramos de
beirarrúas e redes de
abastecemento e
saneamento, situándose nestes servizos á
altura doutros pobos.

A Escola Infantil, as obras hidráulicas e a mellora
de tramos urbanos, proxectos destacados en 2011
A construcción da Escola Infantil Municipal comeza a ser
ten na renovación das redes hidráulicas, mediante a instarealidade. O proxecto xa está en marcha, coa adaptación
lación de novas tubaxes e pozos de rexistro, ademais da
dunha parte das dependencias do colexio público para acoexecución dunha rede separativa de pluviais.
ller a nenos e nenas menores de tres anos. Este é un proNeste pobo, a Deputación Provincial colaborou no ensanxecto promovido polo Concello de Oimbra, para dar resposche da estrada, na construción de beirarrúas e na dotación
ta ao incremento da natalidade e para facilitar a conciliación
de novos servizos, por importe de 60.000 euros.
laboral e familiar, que conta co respaldo das Consellerías de
Espazos públicos en Oimbra
Traballo e Benestar e de Educación e Ordenación UniversiA través do programa de subvencións contemplados na
taria da Xunta de Galicia.
Rede Comercio, a Consellería de Industria investíu 135.000
eurosno proxecto de empedrado e mellora estética da rúa
Centro Social de Rabal
Reunións, clases de ximnasia, festas,... O Centro Social
dos Muros e da praza do Tanque, no casco vello de Oimbra.
de Rabal, concebido tamén con Telecentro de acceso ás
As obras serviron tamén para renovar algúns dos servizos
novas tecnoloxías, xa está plebásicos.
namente operativo e ao serviNovos servizos
zo dos veciños e veciñas
A través dos Planos Provindeste pobo. Para súa construciais, nos que colaboran a
ción, o Concello de Oimbra e o
Deputación de Ourense e o
Plan Leader contribuiron con
Concello de Oimbra, vaise
65.000 euros.
construir unha nave municipal
multiusos na Carballeira. O
Obras en O Rosal
orzamento previsto é de
A Consellería de Medio
42.000 euros. Tamén co apoio
Ambiente, Territorio e Infraesda Deputación, o Concello
truturas inviste 220.000 euros
completará a instalación de
no proxecto de saneamento e
aparellos deportivos no paviabastecemento de O Rosal,
llón municipal, e medidas de
que se leva a cabo nas rúas
Traballos na Escola Infantil Municipal
seguridade, cun investimento
das Neves, Ladairo, A Carreira
e de Abaixo. As obras consisde 25.000 euros. Q
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O PP acadou un importante respaldo veciñal na doble cita electoral de 2011

Alfonso Villarino renova a Alcaldía ampliando a maioría absoluta
A candidatura do Partido Popular,
encabezada por Alfonso Villarino
Rodríguez, acadou a maioría absoluta na Corporación Municipal
de Oimbra nos últimos comicios
municipais, celebrados o 22 de
maio. Os “populares” obtiveron 8
dos 11 concelleiros electos, ampliando a maioría absoluta acadada nas eleccións de 2007; PSdeGPSOE, acadou 2 concelleiros, e
BNG, 1 (a Corporación pasou de 9
a 11 concelleiros). Porcentualmente, o Partido Popular obtivo o
respaldo do 68% dos votantes, a
considerable distancia das outras
dúas forzas políticas que concorreron ós comicios no noso municipio: a candidatura dos socialistas (18,9%) e a dos nacionalistas

Eleccións municipais
Forza
política

P G-PSOE
DE

Votos
2011

%

940

67,99

266

18,90

155

11,04

Número de votantes: 1.403 (censo: 1.704
Participación: 82,3% (abstención: 17,7%)
Votos nulos ou en branco: 42.
O índice de participación en Oimbra resultou
superior á media rexistrada na provincia de
Ourense, que foi do 74%.

(11%). A nova Corporación Municipal de Oimbra está agora integrada por Alfonso Villarino Rodríguez, Ana Mª Villarino Pardo, Fernando Vieira Diéguez, David González Blanco, Plácido Pardo García, Eusebio Diz Diéguez, Primo
Rivero Colmenero e Manuel
Ferreira García, do PP; Marta
Arias Regueiro e Norberto Pérez
Salgado, do PSdeG-PSOE; e
Manuel Couto Rivas, do BNG.
O Partido Popular volvería
refrendar a súa hexemonía en
Oimbra nas Eleccións Xerais do
pasado 20 de novembro, acadando o 70 por cento dos votos
escrutados neste municipio; os
socialistas, o 19,7%; e o BNG, o 6
por cento. Q

Corporación Municipal 2011/2015

Alfonso Villarino

Ana Mª Villarino

Manuel Ferreira

Marta Arias

Fernando Vieira

David González

Plácido Pardo

Eusebio Diz

Primo Rivero

Norberto Pérez

Manuel Couto

22-M: votación
votación no CEIP de Oimbra

Novas competencias e representación

O PP marca difererencias con PSOE e BNG

O pleno de organización do Concello estableceu as novas competencias dos concelleiros e a periodicidade das sesións plenarias. A Xunta de Goberno Local quedou integrada por Alfonso
Villarino Rodríguez, Fernando Vieira Diéguez, Ana Mª Villarino Pardo e David González Blanco. Asemesmo, delegado en
Alfonso Villarino a presentación do Concello na Mancomunidade da Comarca de Verín (xunto a Plácido Pardo), no Consorcio
para o Servizo contra Incendios e Salvamento da Comarca de
Verín (xunto a Ana Villarino), na Fundación Comarcal, no
Grupo de Acción Local ADECOMIVE, e na Asociación para o
Desenvovlemento Transfronteirizo Ourensano, entre outros. Q

O Partido Popular segue a ser a forza máis votada en Oimbra desde hai máis de vinte anos. Así aconteceu tamén nos
sucesivos comicios autonómicos e xerais dende 1981,
cando se consumou a fusión entre Alianza Popular e Centristas de Ourense. Respecto á anterior Corporación (20072011) producíronse catro novas incorporacións: Primo
Rivero Colmenero e Manuel Ferreiro García, ambos do
Partido Popular; Marta Arias Regueiro, que substituíu a
Gonzalo González Gómez como cabeza de lista do PSdeGPSOE, e Manuel Couto Rivas (BNG), que relevou na candidatura nacionalista a Antón Alonso Rodríguez. Q

Alfonso Villarino Rodríguez, alcalde de Oimbra:

V
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“Debemos seguir traballando, a pesar da crise, para facer
realidade o proxecto común dun concello moderno e de progreso”

P.- Pensa que o apoio recibido nas
últimas eleccións municipais reflicte
un alto nivel de satisfacción por parte
dos cidadáns do concello?
Alfonso.- Ampliar a maioría absoluta
en dous concelleiros non é nada fácil.
No anterior mandato fixemos o posible
para dar resposta individual e colectiva
a tódolos veciños e veciñas do municipio, e penso que en gran medida o conquerimos. O resultado electoral semella confirmar esta opinión persoal.
P.- Ten previsto introducir algún
cambio no xeito de dirixir a política
municipal neste novo período?
Alfonso.- As liñas fundamentais do
Goberno municipal están ben definidas dende hai varios anos. Pensamos
que Oimbra é un concello de presente, que progresa e se moderniza, e que
ten un bo futuro. Existe un incremento de poboación e, ao mesmo tempo,
cada vez temos máis persoas maiores.
Estes colectivos, o dos nenos e dos
xubilados, requiren unha atención
preferente, como xa viñemos facendo
nas últimas Corporacións municipais.
P.- En qué cambiou o Concello nos
últimos catro anos?
Alfonso.- Fixéronse obras importantes para mellorar as infraestruturas
locais, sobre todo na rede viaria e o
abastecemento de auga potable.
Tamén se melloraron varios espazos
públicos, púxose en servizo o Centro
de Día, avanzouse no Plan Xeral de

Ordenación Municipal, que contempla unha importante zona de desenvolvemento industrial, as piscinas, o
polideportivo,.... E tamén se realizaron proxectos igualmente importantes nas distintas parroquias, en función das necesidades específicas.
Non resulta fácil chegar a tódolos
lugares ao mesmo tempo, pero sempre traballamos para acadar o maior
grao de satisfacción por parte dos
nosos veciños e veciñas.
P.- ...e cales van ser as prioridades
para este novo mandato?
Alfonso.- Facilitar a instalación de
empresas no Parque Empresarial, coa
conseguinte creación de postos de
traballo, é primordial, sobre todo nestes momentos de especial dificultade.
Pero non debemos esquecernos de
seguir potenciando os servizos
sociais, porque son moi importantes
para as persoas maiores e aquelas que
teñen dificultades para afrontar con
dignidade a situación actual. Tampouco podemos esquecernos das
parroquias e pobos de Oimbra, xa que
a boa calidade de vida dos seus veciños e veciñas depende, en boa medida, do traballo que realiza o Concello
para manter e mellorar servizos e
infraestruturas . E, por suposto, a gardería infantil, que importante para
que pais e fillos pequenos poidan
conciliar a súa vida social, familiar e
laboral. Q

“Nos últimos anos, Oimbra
mellorou moito en aspectos
como as infraestruturas básicas,
os servizos sociais, unha ampla
oferta de programas de ocio,
cultura, formación e tempo libre,
entre outros, pero o noso reto é
seguir asentando as bases para
consolidar un concello moderno,
dinámico e de futuro”.
“Tódolos cidadáns merecen
unha atención preferente por
parte do Concello, pero as políticas de conciliación da vida laboral e familiar, a promoción do
emprego e os servizos sociais
deben ir por diante”.

Respaldo popular
Alfonso Villarino está especialmente satisfeito polo apoio que recibíu o seu partido, o PP,
nos últimos comicios electorais. “O apoio e
respaldo popular -asegura Alfonso- é a mellora satisfacción persoal e a demostración de
que estamos facendo as cousas ben”. Oimbra é un dos concellos da provincia de
Ourense nos que o Partido Popular conseguíu un mellor resultado nas eleccións municipais do pasado mes de maio, refrendado
despois nas Xerais do 20 de novembro.
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O Concello, coa Cultura

...e cos veciños e veciñas
Oimbra foi o primeiro concello da provincia de Ourense que
dotou a tódolos seus pobos de centros sociais e veciñais.

O Concello de Oimbra colabora de xeito permanente co colexio público e
na organización de actividades lúdicas e culturais. Como membro da
Mancomunidade, tamén intervén no financiamento do Premio "Xesús
Taboada Chivite", dedicado á investigación científica sobre temas antropolóxicos, históricos e arqueolóxicos. A gañadora da XV edición foi a
antropóloga portuguesa Paula Godinho, coa obra "Oir cantar ao galo dúas
veces", presentada na Deputación Provincial de Ourense.

O máis recente é o de Rabal, onde tamén se construíu unha nova área recreativa a carón do río. No
centro social, os veciños/as atopan un lugar de
encontro e para desenvolver diferentes actividades,
como as clases de ximnasia para mulleres.

Apoiando iniciativas de formación e fomento do emprego
En tempos de dificultade, o Concello de
Oimbra é o principal promotor de novas
contratacións para mellorar servizos municipais e de cursos formativos para mellorar
a cualificación profesional e poder acceder
en mellores condicións ao mercado de traballo. Nesta liña enmárcase o recente
Curso de Atención Xerontolóxica, no que
participaron 15 mulleres, centrado, sobre
todo, na atención ás persoas maiores. O
Concello tamén colaborou na organización
de charlas sobre horticultura, impartidas
por persoal da Cooperativa Hortoflor, para
buscar alternativas ao aproveitamento da
terra como traballo e medio de vida.

Unha vendima histórica
Os viños de Oimbra, ao igual
que o pemento, goza de merecida fama, da que dan fe numerosos premios en prestixiosas
catas e concursos nacionais e
internacionais. Os últimos, na
Cata de Viños de Galicia, coincidiron cunha das mellores colleitas dos últimos anos, tanto en
cantidade como en calidade.
O Concello tamén se preocupa da promoción dos nosos
viños, cun apartado que goza de
especial protagonismo durante
a Feira do Pemento de Oimbra.

Tempo para disfrutar
Fieis á súa cita anual,
os Reis Magos de
Oriente volverán a Oimbra o vindeiro 5 de
xaneiro, atendendo a
invitación da Asociación Cultural “Soutullo”
e do Concello de Oimbra. Será un día para
disfrutar no pavillón,
con agasallos para os
máis pequenos e unha
chocolatada para tódolos veciños e veciñas.

O pavillón municipal acolleu os
actos do Día Internacional do
Maior, que reuníu a usuarios e
traballadores/as dos Centros de
Día de Vilar de Santos, Rairiz de
Veiga e Oimbra. Foi unha iniciativa máis do Concello que preside
Alfonso Villarino a prol da dinamización do Centro de Día, facilitando a convivencia e actividades
adaptadas aos nosos maiores.

Nesta celebración tiveron especial protagonismo os usuarios do Centro de Día de Oímbra, coa interpretación de cantigas populares preparadas nos obradoiros de reminiscencia e musicoterapia, e coa exposición do II Concurso de
fotografía antiga, que contou coa participación de toda a
Rede de centros de atención a persoas maiores do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que depende da Xunta de Galicia. Por último, tiveron lugar as xerolimpiadas, que incluiron a participación de cerca de 80 persoas
nun circuito de psicomotricidade, bolos, bailes de salón,
etc. A celebración rematou coa entrega de premios e unha
comida de confraternidade.

O Día Internacional do Maior
tivo tamén carácter interxeracional, na que, ademais
dos maiores, participaron os
alumnos e alumnas do CEIP
de Oimbra. A programación
incluíu, entre outras actividades, unhas xerolimpiadas,
con disciplinas como bolos,
lanzamento de aros, brisca
ou penaltis. A xornada festiva, que estivo aberta a todas
as persoas que se achegaron a compartir a celebración cos organizadores ou a
coñecer o centro, arrancou
coa exposición dun video
fotográfico sobre as actividades desenvolvidas no último
ano.
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A Indicación Xeográfica Protexida para o pemento de Oimbra foi o recoñece mento ao traballo realizado por moitos homes e mulleres, co apoio do Conce llo, para a posta en valor dun produto senlleiro, cada vez máis coñecido e apre ciado dentro e fora da nosa terra. A elo contribúe tamén a Feira do Pemento,
que cumpríu a 14ª edición, nunha xornada de exaltación do pemento e do viño
da comarca de Monterrei, pero tamén doutros produtos de alimentación, arte sanía, maquinaria agrícola, etc. A Banda de Gaitas de Oimbra, os Grupos de
Baile Rexional e Pandereteiras da Asociación Cultural "Soutullo" e unha
Disco-M
Móbil puxeron o contrapunto musical a unha gran xornada na Carba lleira do Concello e no Pavillón Municipal, compartida con ledicia por máis
dun milleiro de veciños e visitantes.
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