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A mellora e conservación da rede de estradas, pistas e camiños é unha preocupación
permanente do Concello de Oimbra. Nos
últimos meses leváronse a cabo obras
importantes nestas infraestruturas.

Brigadas forestais

Loita contra o desemprego

O Concello de Oimbra contou durante tres
meses con dúas brigadas forestais. Ademais da creación de 10 postos de traballo,
realizáronse tarefas de limpeza e prevención nos montes. Outras iniciativas, para 12
persoas, son a Formación Dual e un plan de
traballos para perceptores da RISGA.

Eleccións europeas

◆ Servizos Sociais e Infraestruturas, capítulos clave no orzamento de 2014.
Nas Eleccións ao Parlamento Europeo, o
Partido Popular volveu ser o gañador a
nivel local de Oimbra, con 594 votos
(65,4%), seguido polo PSOE, con 136
(14,9%) e BNG, con 36 (3,6%).

◆ O Concello desenvolve proxectos de mellora da eficiencia enerxética.
◆ Centos de persoas participaron na XVII Feira do Pemento de Oimbra.
◆ Actividades lúdicas e formativas nas vacacións dos máis novos.

Oimbra nº 16

O Obradoiro de Emprego "Támega" facilitou formación laboral e
traballo a 20 parados da nosa comarca (e a outras seis en tarefas directivas, docentes e administrativas). Foi un proxecto compartido pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta e os
concellos de Laza, Castrelo do Val, Cualedro, Monterrei e Oimbra, integrantes da Mancomunidade de Concellos da Comarca
de Monterrei-Verin.
Este proxecto formativo de seis meses contou cun orzamento
de 177.668 euros, aportados pola Xunta de Galicia, e outros
25.000 euros para materiais de obra, a cargo dos Concellos.
Os alumnos traballadores realizaron en Oimbra diversos traballos
en áreas recreativas e instalacións deportivas de Espiño e San
Cibrao. Tamén asistiron a clases de informática, educación compensatoria, e a charlas sobre orientación laboral.
O alcalde, Alfonso Villarino, destacou as vantaxes destes proxectos: "resultan positivos polas obras que se realizan en diferentes
pobos, tanto para mellorar a súa estética como para satisfacer as
demandas dos veciños. E, sobre todo, son moi útiles por canto favorecen o acceso a un posto de traballo cualificado e melloran a formación teórica e práctica dos alumnos participantes"

Andaina saudable, interpretativa
dos lagares e do medio natural
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Oimbra é hoxe un concello vital e moderno, sen renunciar á súa
esencia e ás tradicións que moldearon o carácter das nosas xentes, e acolledor como poucos. Un municipio que acadou nos últimos anos un notable nivel de servizos, que viñeron consolidar
unhas bases de progreso que semellan ben asentadas.
Pero esta é tamén unha terra sorprendente para os que nos visitan, e para os propios veciños/as curiosos por coñecer a nosa historia, os monumentos, os contrastes entre o val e a montaña e as
nosas tradicións. Dispomos de igrexas, capelas e cruceiros ben
fermosos, lagares medievais, roteiros históricos, etc, que merecen unha visita en calquera momento, pero si é facendo exercicio,
a pé ou en bicicleta aproveitando o bo tempo, moito mellor.
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O Concello de Oimbra participa en dous novos
programas de fomento do emprego: un para
desempregados menores de 30 anos, en tarefas forestais e servizos, e asistencia domiciliaria sociosanitaria; o segundo, para perceptores
da RISGA.

Máis programas
formativos e laborais en Oimbra
O Concello e a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta
colaboran nun novedoso proxecto de Formación Dual
O Concello de Oimbra segue promovendo iniciativas que faciliten a formación e a inserción laboral
dos veciños e veciñas que non teñen emprego.
Ademais do Obradoiro e das brigadas de extinción
e prevención de incendios forestais, asinou un convenio coa Consellería de Traballo e Benestar para
a Formación Dual de desempregados menores de
30 anos. Durante un ano, 7 persoas desenvolven
un proceso formativo e práctico: 5 en traballos
forestais e de servizos varios, e outras 2 na especialidade de asistente sociosanitario, para traballar
con persoas maiores tanto no Centro de Día como
nos domicilios de veciños ou veciñas con dependencia. A parte teórica desenvólvese nas Aulas de
Formación da Mancomunidade e está compartida
cos concellos de Vilardevós e Verín; e a práctica,
íntegramente no concello de Oimbra.
Perceptores da Renda de Integración Social
Un novo convenio do Concello de Oimbra coa
Xunta de Galicia permite a outras 5 persoas,
durante seis meses, realizar tarefas de apoio e
mantemento de espazos públicos e conservación
de servizos municipais. ■

Dous alumnos/traballadores de Formación Dual realizan
as súas prácticas no Centro de Día de Oimbra. En total,
370 horas ó ano, que se complementan con outras 480
horas de atención sociosanitaria no domicilio de persoas dependentes.
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NOVOS PROXECTOS PARA A MELLORA DE
OBRAS DE REXENERACIÓN DE
ESTRADAS E CAMIÑOS E NAS
ÁREAS RECREATIVAS, OUTRAS
ACTUACIÓNS DO CONCELLO DE
OIMBRA NESTE 2014
A conservación en bo estado da rede viaria local segue sendo unha das
prioridades do Goberno municipal de Oimbra. A colaboración da Deputación Provincial de Ourense foi clave para acometer estes proxectos,
tanto na reforma da estrada Oimbra-O Rosal como no acondicionamento das principais vías de comunicación. Nestes últimos meses tamén se
levaron a cabo obras de mellora en zonas recreativas e de lecer, en
locais sociais e na mellora das redes hidráulicas da capitalidade municipal.
■ Ensache Oimbra-O Rosal
A reforma da estrada Oimbra-Albarellos, no tramo Oimbra-O Rosal,
requeríu o investimento de 180.000
euros por parte da Deputación Provincial de Ourense. Foron tres as fases
do proxecto promovido polo Concello
de Oimbra para o ensanche e mellora
de servizos nesta vía, unha das que
rexistra maior tráfico de vehículos do
noso municipio.

pais como as melloras dos camiños da
Capela de San Roque, Fariñas e Raimóndez en Oimbra, entre Espiño e Videferre,
e o camiño San Cibrao a Ponte-San
Cibrao. Son proxectos financiados con
67.780 euros pola Consellería de Medio
Rural da Xunta de Galica con fondos da
Unión Europea, do Goberno de España e
do propio Concello de Oimbra. ■

Estrada Oimbra-O Rosal
As obras consistiron no ensanche da calzada, con novos accesos ás fincas colidantenes, e na instalación de tubaxes
para drenar a auga das beiravías, ademais da rexeneración da capa de rodadura. Cando se complete este proxecto,
Oimbra e O Rosal disporán dunha estrada
cómoda e máis segura para peóns e conductores de turismos e de vehículos agrícolas e pesados.

■ Planes Provinciais
Tódolos anos a Deputación inclúe nos
seus Planos Provinciais de Obras algunha das propostas presentadas polo
grupo de goberno municipal de Oimbra,
e que están cofinanciadas por ambas
Administracións (Concello e Deputación). Neste capítulo de obras están
incluídas en 2014 o parque do Outeiro
das Casas dos Montes e unha nova
fase da mellora das redes de abastecemento e saneamento en Oimbra.

■ Obras do Plan MARCO
O Plan MARCO (anterior PEIM de
Medio Rural) permitirá desenvolver nos
próximos meses varias iniciativas munici-

O Concello de Oimbra, con
fondos propios e achegas da
Unión Europea, acometeu a
reforma da praza de As Chas.

As Chas
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SERVIZOS E INFRAETRUTURAS PÚBLICAS
Obra necesaria
O Concello acometeu o
ensanche da pista que da
acceso ao colexio público
e á gardería para facilitar o
tránsito e as manobras do
transporte escolar, contribuíndo de paso a mellorala seguridade vial.

Cubrición da zona de lecer
da praza do Concello
A renovación da cuberta do parque infantil e
da zona recreativa de Oimbra a carón da
Casa Consistorial permitíu habilitar un espazo
público en mellores condicións. Con anterioridade, dentro dos Proxectos Dinamizadores
das Áreas Rurais de Galicia, xa se acometera
a instalación de novos aparellos de xogos, o
peche do recinto e melloras no pavimento
para garantir unha maior seguridade para os
nenos e nenas que empregan esta zona
recreativa. ■

Ensanche no acceso ó colexio e á gardería

O Camiño Novo de San Cibrao,
importante e necesario
Área recreativa
das Casas dos Montes
Oimbra é un dos concellos da comarca cun maior índice de
poboación infantil, que se reflicte na gardería e no colexio
público. O número de nenos e nenas aínda é maior durante
os meses estivais, facéndose necesaria a reforma e dotación
dos parques infantís dos distintos pobos. Estes espazos dotáronse de novos aparellos e medidas de seguridade, de acordo coa normativa vixente para este tipo de instalacións.

Xa é realidade a nova estrada de San
Cibrao que comunica coas outras dúas vías
de comunicación, a Norte e a Sur. As obras
promovidas polo Concello de Oimbra e financiadas con cargo aos Fondos FEADER da
Unión Europea con 32.533 euros, melloran o
acceso a zonas agrícolas e supoñen un aforro
de tempo e percorrido para os conductores. ■
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As contas municipais, transparentes

Oimbra, entre os Concellos con débeda cero
O Concello de Oimbra é un dos máis saneados da provincia de
Ourense e figura entre os 16 que presentan "débeda cero". Esta circunstancia é clave de cara ao futuro e reflicte unha boa xestión económica e administrativa por parte do Goberno local.
O Concello de Oimbra dispuxo en 2014 dun orzamento de algo máis de un millón de
euros. Os capítulos de investimentos reais, bens correntes e servizos e de persoal volverán ser os máis relevantes, pola súa cuantía económica.
No estado de ingresos, as maiores aportacións ás arcas municipais corresponden ás
transferencias correntes, aos impostos directos, ás taxas e ás transferencias de capital.
Manter o equilibrio financeiro é un dos principais obxectivos do Goberno Municipal, para ter as
contas públicas ben saneadas e cumprir con ese obxectivo do “déficit cero”.
As contas do Concello
de Oimbra están supervisadas polo Consello de Contas de
Galicia, que é o ente
fiscalizador das contas
e da xestión económico-financeira do sector público galego. Así
acontece dende o ano
1991, cando iniciou as
súas actividades, ó
tomaren posesión dos
seus cargos os cinco
conselleiros designados polo Parlamento.

ESTADO DE GASTOS

(Ano 2014) €

ESTADO DE INGRESOS

Gastos de persoal

271.500,00 Impostos directos

Bens correntes e servizos

401.500,00 Impostos indirectos

Gastos financeiros

(Ano 2014) €

189.000,00
0,00

2.400,00 Taxas e outros ingresos

145.000,00

Transferencias correntes

149.000,00 Transferencias correntes

668.000,00

Investimentos reais

194.600,00 Ingresos patrimoniais

Transferencias de capital

10.000,00 Transferencias de capital

2.000,00
46.800,00

Activos financeiros

0,00 Activos financeiros

100,00

Pasivos financeiros

22.000,00 Pasivos financeiros

100,00

TOTAL GASTOS

1.051.000,00 TOTAL INGRESOS

1.051.000,00

Pista polideportiva e parque infantil en As Chas
O Concello de Oimbra financiou con fondos propios os traballos de remodelación da pista polideportiva e do parque infantil de As Chas, dotándoo de novos aparellos. A este proxecto destináronse
17.930 euros. Agora os veciños de tódalas idades disfrutan dunha confortable área recreativa.
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Entrevista
Alfonso Villarino Rodríguez, alcalde:

“O emprego, a formación e
os servizos sociais son
agora prioritarios, pero as obras
públicas non quedan atrás”
P.- ¿Cómo resultou o ano 2014, na súa opinión como alcalde?

Alfonso.- Estou satisfeito, porque dadas as dificultades que aínda persisten, en
Oimbra seguimos facendo obras importantes e mellorando os servizos que demandan os cidadáns. Como en anos anteriores, prestamos unha atención especial aos
Servizos Sociais e xestionamos a mellora de vías de comunicación. Temos moi presente que o emprego e a formación son algo fundamental neste momento, e participamos este ano no Obradoiro de Emprego con outros concellos da comarca. Oimbra están sendo pioneiro no programa de “Formación dual” da Xunta de Galicia,
onde, cun importante esforzo económico do Concello, varios mozos menores de 30
anos están tendo unha oportunidade laboral e de formación excelente, que lles vai
permitir obter un título de capacitación profesional, indispensable para ser competitivos nestes tempos que nos tocan vivir; sen esquecer que tamén se contrataron
varios traballadores para as brigadas forestais.
P.- ¿Qué obras considera que foron máis importantes?
Alfonso.- Melloramos as comunicacións entre Oimbra e O Rosal, tamén en
San Cibrao, reformáronse en varios pobos as áreas recreativas e zonas de lecer,
renovamos o abastecemento e o saneamento en varios núcleos de poboación,
constituimos tamén a IXP Pemento de Oimbra, co obxecto de que os produtores sexan máis competitivos á hora de acceder ós mercados.
P.- ¿Cales son os obxectivos para o futuro inmediato?
Alfonso.- Temos que seguir apostando polas políticas activas de emprego, xa que
son útiles a moitos veciños e veciñas nestes momentos de dificultade. Tamén requiren un esforzo engadido ás infraestruturas básicas, pola incidencia que teñen noutros servizos e na calidade de vida dos veciños. Seguimos traballando tamén para
que a urbanización do solo empresarial sexa realidade nun futuro próximo e poidamos facilitar o asentamento de empresas no noso concello.

“Entre as próximas actuacións,
destacaría as reformas no lavadoiro e no parque de Espiño, as
obras de mellora nos centros
sociais de A Granxa e Casas dos
Montes, os valados das pistas
polideportivas de Videferre e
Casas dos Montes, a mellora do
lavadoiro de Videferre, un valado
de protección en A Granxa, a
reforma de rúas en Oimbra, a
mellora no acceso a Rabal e de
camiños rurais en varios pobos
do concello”.

Colaboración clave coa Deputación

Manuel Baltar e Ana Villarino

A Deputación Provincial de Ourense, que preside Manuel Baltar, e
o Concello de Oimbra desenvolveron ao longo do último ano iniciativas conxuntas en materia de infraestruturas viarias, pero tamén en
servizos sociais. Para o alcalde, Alfonso Villarino, "esa colaboración
da Deputación volve ser clave, xa que moitos proxectos importantes
poideron materializarse grazas ao apoio recibidio dende a institución
provincial". Nesta liña, lembra a reforma da estrada Oimbra-O Rosal,
os planos provinciais de Obras e a participación das brigadas da
Deputación en tarefas de mantemento da rede viaria do noso concello. "Debemos estar agradecidos -recalca Alfonso Villarino- a ese
apoio recibido sempre que o solicitamos, e que estou seguro que
continuará no futuro no mesmo grao de implicación por ambas partes en beneficio do pobo e dos cidadáns de Oimbra.
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Dúas brigadas forestais
participaron na limpeza
e prevención de lumes
O Concello de Oimbra contou durante
tres meses, entre xullo e outubro, con
dúas cuadrillas forestais de cinco brigadistas cadansúa (1 capataz e 4 operarios), froito dun convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural
e do Mar da Xunta de Galicia. Os traballos organizáronse por turnos e centráronse en zonas nas que prolifera a
maleza, áreas axardinadas e de lecer
en varios pobos, etc. Foi unha nova
actuación de fomento do emprego e,

O alcalde, Alfonso Villarino, destaca a
importancia que teñen as brigadas
forestais para evitar os incendios, que
en anos anteriores teñen causado
grandes estragos nas masas arboradas do noso municipio.

Máis de 40 persoas benefícianse
do Servizo de Axuda no Fogar
O Concello de Oimbra presta unha especial importancia ó labor de axuda
ás persoas desvalidas, comprometida dende o departamento de Servizos Sociais. Unha das liñas de actuación preferencia céntrase no Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Nos últimos meses atendéronse unha
media de 43 persoas ou familias: 16 a través da Lei de Dependencia, e
outras 27, de prestación básica ou de libre concurrencia. O Concello destina a este servizo importantes recursos económicos, que se complementan coas aportacións que recibe da Xunta de Galicia, da Deputación
Provincial de Ourense e dos propios usuarios.

ao mesmo tempo, de
mellora medioambiental, xa que os traballos
que realizaron foron
importantes á hora de
previr e minimizar o
impactos dos lumes
forestais. O certo é que
o pasado verán apenas
houbo incidencias nos
montes do concello de
Oimbra, coincidindo os
traballos preventivos
cunha maior concienciación dos veciños e
veciñas á hora de evitar as queimas nos
meses de máis calor.

Servizo de Xestión Catastral
O Concello de Oimbra puxo a disposición de
tódolos veciños e veciñas un novo servizo
complementario ao de Xestión Catastral, coincidindo coa feira mensual. A xestión comprende dende cambios de titularidade de fincas,
identificación e localización de posibles erros
arrastrados, así como a solución a calquera
tipo de problemas que poidan derivarse de
datos do catastro que non se correspondan
coa realidade.
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Os viños de Oimbra gañan
prestixio

Entrega do certificado de Galicia Calidade a Quinta do Buble

O delegado da Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, o director-xerente de Galicia Calidade,
Alfonso Cabaleiro e o alcalde de Oimbra, Alfonso Villarino, fixeron entrega do certificado de
uso da marca de garantía ao propietario da
adega Quinta do Buble. O certificado de uso
permitirá á empresa incluír o distintivo Galicia
Calidade nas etiquetaxes, así como nas diferentes accións de promoción que leven a cabo.
Coincide coa distinción ao viño Stibadia Barrica 9 meses en Burdeos, na que acadou a
medalla de ouro, e co Acio de Prata de Quinta
do Buble Godello na XXVI da Cata dos Viños de
Galicia. Estes galardóns súmanse aos acadados tamén por outras adegas do concello de
Oimbra nos últimos anos en prestixiosas catas a
nivel nacional e internacional.

Nos últimos días, O Rosal víu como un novo parque infantil luce na
súa Alameda, para o disfrute dos máis pequenos. Esta obra, cun
investimento de 23.482 euros, foi cofinanciada a través do Plan Leader da Unión Europea e a Deputación Provincial de Ourense.
Parque infantil de O Rosal

O regreso duns Reis moi
especiais
Os Reis Magos de Oriente estarán de novo
en Oimbra o vindeiro 5 de xaneiro para facer
realidade as ilusións e os soños dos máis
novos. Despois da Cabalgata, na que percorrerán a travesía e varias rúas da capitalidade
municipal, Melchor, Gaspar e Baltasar chegarán ao pavillón multiusos onde os agardarán
os rapaces cos seus familiares. A convocatoria é para os nenos e nenas de ata 12 anos
que previamente, e esto é importante, se
teñan inscrito para participar nas oficinas do
Concello de Oimbra. Ademais da recollida de
agasallos, haberá unha chocolatada popular
cos Reis Magos.
A Cabalgata de 2014 resultou especialmente lucida tamén co belén vivinte na que xoves
figurantes deron vida aos protagonistas do
Nadal, a familia de Xesús, pero tamén aos
diferentes oficios artesanais que tradicionalmente se relacionan con estas representacións entre festivas e relixiosas.
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Constitución do Consello da Indicación
Xeográfica Protexida “Pemento de Oimbra”

O secretario xeral do Medio Rural e Montes, Tomás FernándezCouto, e o alcalde de Oimbra, Alfonso Villarino, presidiron na Casa do
Concello a reunión de constitución do Consello Regulador da Indicación
Xeográfica Protexida Pemento da Oímbra.
A aprobación do regulamento da IXP Pemento de Oímbra foi publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) o 15 de maio. O regulamento
inclúe as características do produto protexido, a zona de produción, as
técnicas de cultivo, recolección, almacenamento, envasado e comercialización, entre outros aspectos.

Tutela da Xunta de Galicia
A Consellería do Medio Rural e do Mar
será a encargada de exercer a tutela
administrativa sobre o Consello Regulador, sendo este o encargado da xestión
da denominación Pemento da Oímbra.
O control e certificación dos pementos
acollidos a esta IXP competerá ao Instituto Galego de Calidade Alimentaria
(INGACAL). Milagros Prada exerce a
presidencia deste Consello.

Asimesmo, o documento especifica
tamén os controis de calidade e rastrexabilidade sobre o produto, sinalando
que se basearán en inspeccións ou auditorías das plantacións, almacéns e
industrias, revisión de documentación e
un control do cumprimento dos parámetros físicos descritos no propio regulamento.
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O pemento é o protagonista, pero tamén os seus acompañantes: os viños, os embutidos, a artesanía, a repostería,... Despois
de 17 edicións, a Feira do Pemento de Oimbra é a gran cita gastronómica e multisectorial de toda a comarca. Así o refrenderon
o pasado 3 de agosto os centos de persoas que acudiron a esta
cita anual para disfrutar dunha animada xornada festiva na que
os produtos da nosa terra adquiren especial relevancia.

Son o noso futuro e convén
que estean ben preparados. O
Concello organizou, un ano
máis, actividades para os maís
novos, para que aprendan e se
divirtan ao mesmo tempo.
Como novidade, este OimbraVerán contou cun profesor de
inglés.

Tamén no local
social se desenvolveron
clases de manualidades, para favorecer a
súa creatividade. Outro obxectivo foi o de
mellorar a súa
relación a través de xogos
de equipo e
cooperativos.
Oimbra tamén presume de piscinas, unhas das
máis concorridas da nosa comarca. Os bañistas e
visitantes valoran positivamente as instalacións e a
tranquilidade do entorno, a carón da Carballeira do
Concello. Un socorrista encargouse das tarefas de
vixilancia e bo uso desta zona de baño e lecer.

Rabal

O Rosal

Oimbra

O Rosal foi o gañador da Copa
Concello de Oimbra 2014, no
pavillón multiusos. Foron dúas
xornadas de rivalidade entre
amigos, tanto na fase clasificatoria e nas finais, entre Oimbra,
Rabal, Videferre/Espiño e o propio O Rosal.
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