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“

Asumo o cargo de
alcaldesa con
moita ilusión e
ganas de contribuir
a que Oímbra siga
sendo un concello
modélico, moderno
e con futuro, e do
que todas as persoas que aquí residen se sintan orgullosas, disfrutando
dunha boa calidade
de vida.

“

Despois de 36 anos
á fronte do Concello, considero que
chegou a hora de
dar paso a xente
preparada e con
novas ideas para
seguir traballando
a favor dos nosos
veciños e veciñas
e do progreso do
noso querido
concello.

”

Ampliación

Infraestruturas

”

Deputación
A ampliación da Casa Consistorial ten como
obxectivo mellorar as instalacións e a atención a
todos os veciños e veciñas. Realízase coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación
Provincial de Ourense. O edificio dispón agora de
50 metros cadrados máis por planta.

Ana Villarino foi elexida deputada provincial polo
Partido Xudicial de Verín. Ademais de membro
do pleno, preside a Comisión de Termalismo,
turismo e Medio Ambiente e forma parte da
Xunta de Goberno da institución que preside
José Manuel Baltar (na imaxe).

O plan de obras do Concello de Oímbra contemplou o investimento, neste último, ano de máis
de 750.000 euros. As principais actuacións
beneficiaron a rede viaria de varios pobos, destacando a mellora da estrada Oímbra-O Rosal,
parques, zonas deportivas e centros sociais.
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ras as eleccións municipais do pasado 24 de maio produciuse o relevo á fronte da Alcaldía de
Oímbra. Alfonso Villarino, rexedor municipal desde 1979, cedeu o bastón de mando a Ana Villarino, ata entón segunda tenente de alcalde. Ábrese agora un novo período de xestión, ata o ano
2019, no que deberán consolidarse algúns dos proxectos iniciados tempo atrás e deseñar outras liñas
de futuro para o desenvolvemento do municipio, que sirvan para que Oímbra continúe á altura dos
concellos máis desenvolvidos da nosa terra. Ademais das iniciativas da alcaldesa e da Corporación
Municipal, será preciso continuar coa colaboración que prestan as outras Administracións, tanto a
Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense, o Goberno de España como a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Verín. Ábrese un interesante período no que deberá estar presente, por enriba
das diferenzas ideolóxicas, o diálogo e o bo entendemento entre o Goberno municipal e os grupos da
oposición, antepoñendo os intereses veciñais aos dos propios partidos. ■

T

Felices festas!

Investimento de 100 mil euros na primeira fase
A Xunta, a Deputación e o Concello de Oímbra
colaboran na ampliación da Casa Consistorial
Mellorar a atención aos cidadáns e
facilitar o traballo ao persoal foron os
obxectivos do Goberno municipal á
hora de afrontar estas obras, que contaron co apoio da Dirección Xeral de
Administración Local. Na imaxe, Ana
Villarino e o director xeral de Administración Local da Xunta, José Alberto
Pazos, durante a sinatura do convenio
que garantiu o seu financiamento.

Concello de Oímbra aportou os terreos para a
ampliación da Casa Consistorial, que habilitarán
100 novos metros cadrados de superficie útil (50 m2
en cada planta). Neste proxecto, que conta cun orzamento de 100.000 euros, colaboran a Xunta de Galicia,
que destina Fondos FEADER da Unión Europea, e a
Deputación Provincial. Cada unha financia o proxecto
con 50.000 euros, non tendo o Concello que aportar nin
un só euro das arcas municipais. Trinta anos despois da

O

construción do actual edificio do Concello, o Goberno
municipal decidiu acometer esta necesaria ampliación,
para ubicar novos servizos, mellorar a atención ao público e habilitar máis espazo para o Arquivo Municipal e
outras dependencias. Este proxecto vaise completar
cunha segunda fase, prevista para 2016, que afectará,
sobre todo, ó andar superior, no que se construirá un
novo salón de plenos e se acondicionarán os espazos xa
existentes.

Renovación do tellado do edificio
multiusos (antiga Cámara Agraria)
A Deputación Provincial de Ourense aportou os 33.722
euros empregados na renovación da cuberta do edificio
multiusos (antiga Cámara Agraria). Ante o risco de desplome do tellado do edificio, o Concello de Oímbra solicitou a colaboración do organismo que preside José
Manuel Baltar para acometer unhas obras calificadas
como “urxentes”. Unha vez máis, a Deputación aceptou de inmediato esta petición e habilitou unha partida
para levar a cabo o proxecto, sen que o Concello tivese que aportar nada a esta obra.
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2015, outro ano importante

O Concello xestionou
máis de 750.000 euros
na mellora de servizos e
infraestruturas públicas
ímbra foi un dos concellos con maior
investimento por habitante durante o
ano 2015. Nestes últimos meses
acometéronse obras en todos os pobos
por un importe superior aos 750.000
euros, tanto en infraestruturas (rede viaria, abastecemento, saneamento...) como
na mellora dos servizos públicos.
A Casa do Concello gañou espazo e
comodidade para os traballadores e os
propios veciños e veciñas coa primeira
fase da ampliación, e no exterior habilitouse unha zona de estacionamento de
vehículos a motor e de bicicletas.
Na rede de estradas realizáronse importantes actuacións, como a estrada de
Oímbra-O Rosal, que culminará en 2016
coa segunda fase do proxecto, a mellora
da seguridade vial en varios tramos, e a
rexeneración de rúas e camiños en Bousés e Videferre, e de pistas en diferentes
pobos, a través de actuacións complementarias da Deputación Provincial de
Ourense, da Xunta de Galicia e o propio
Concello de Oímbra.
Tamén foron importantes as obras nas
redes de abastecemento e saneamento
en Oímbra, continuando co proxecto de
renovación que leva a cabo o Concello
para adaptar este servizo ás novas necesidades, e a mellora da subministración
en Espiño coa impermeabilización do
depósito.
A construción de parques infantís, os
valados en pistas polideportivas e as
melloras en varios centros sociais son
outras das obras que acometeu o Concello de Oímbra para que todos os cidadáns
dispoñan dun bo nivel de servizos en
todos os núcleos de poboación. ■

O
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Obras hidráulicas na zona do Cabildo

En Oímbra continuou a renovación das redes de abastecemento e saneamento, que contaban con máis de 40 anos de
uso. Completouse do Eiró ata a rúa Maior, coa renovación do
pavimento, e agora desde o Centro de Día ata o Cabildo.

Estrada Oímbra-O Rosal
A mellora do tramo urbano de O Rosal, na estrada que comunica con Oímbra, foi outra obra destacada en 2015. Co novo
ano agárdase completar esta importante infraestrutura viaria,
grazas á implicación da Deputación Provincial de Ourense.

Estrada de As Chas e A Granxa

O pintado das estrada contribúe a mellorar a seguridade vial,
sobre todo no inverno. A Deputación mellorou a sinalización
nos tramos de As Chas-A Granxa-Casas dos Montes e de
San Cibrao-Rabal.
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O Concello continúa coa instalación de parques
infantís, atendendo primeiro ós que teñen máis
nenos e nenas. Espiño, o colexio de Oímbra e Bousés son os últimos exemplos. Trátase de instalacións que contan con aparellos de seguridade para
evitar danos en caso de accidente. En Bousés
tamén se realizaron melloras no centro social, coa
renovación do antigo tellado e da fachada.

Bousés
A nova cuberta substitúe á anterior, construída cando se habilitou o edificio como Casa Cuartel da Garda Civil

A impermeabilización do centro social de A Granxa supón unha mellora da eficiencia enerxética
do edificio e outro exemplo máis da colaboración
entre o Concello de Oímbra e a Deputación.

A Granxa

Videferre
A cuberta do lavadoiro e o peche da pista polideportiva son as actuacións realizadas no último ano
para satisfacer as reivindicacións veciñais.

Videferre
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A colaboración entre a Deputación de Ourense, a Xunta de Galicia
e o Concello de Oímbra, clave para acometer os novos proxectos
Progreso compartido
A colaboración institucional foi clave á
hora de desenvolver os novos proxectos promovidos polo Concello de Oímbra. A Deputación Provincial de Ourense, que preside Manuel Baltar, financiou obras importantes en infraestruturas viarias, reforma de edificios
públicos, dotación de parques infantís
e mellora de pistas polideportivas. A
alcaldesa, Ana Villarino, xestionou tamén coa Deputación, de cara a 2016,
o remate da estrada Oímbra-O Rosal,
e a redación do proxecto técnico para
a urbanización do futuro parque
empresarial. Manuel Baltar manifestou o seu apoio a estas iniciativas.

ACTUACIÓNS

ORZAMENTO

FINANCIAMENTO

Ampliación da Casa do Concello

100.000,00

Deputación, Xunta e Concello

Zona de estacionamento na Carballeira

45.472,59

Xunta de Galicia e Concello

Renovación de redes hidráulicas (Eiró e Maior)

60.000,00

Augas de Galicia SA (Xunta)

Renovación de redes hidráulicas (Cabildo)

76.000,00

Deputación e Concello

Mellora de rúas en Bousés e Videferre

17.000,00

Deputación e Concello

Parque infantil en Espiño

25.879,97

Deputación Provincial

Centro Social de A Granxa

8.293,82

Deputación e Concello

Pista polideportiva de Videferre

7.141,90

Deputación e Concello

Pista deportiva de Casas dos Montes

16.984,62

Deputación e Concello

Mellora de camiños rurais

67.780,00

Plan MARCO e Concello

Lavadoiro de Videferre

15.287,29

Concello de Oímbra

Reforma da entrada a Rabal

30.000,00

Concello de Oímbra

Parque infantil de Bousés

14.340,00

Deputación e Plan Leader+

Centro Social de Bousés

12.300,00

Deputación Provincial

Obradoiro de Emprego (materiais de obra)

9.000,00

Xunta de Galicia e Concello

Estrada Oímbra-O Rosal

120.000,00

Deputación Provincial

Impermeabilización do depósito de Espiño

6.897,00

Concello de Oímbra

Tellado da antiga Cámara Agraria

33.722,69

Deputación Provincial

-

Deputación Provincial

Pintado de estradas
Vestiarios no pavillón multiusos
Rexeneración en vertedoiros incontrolados
Parque infantil no colexio público
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40.000,00
18.000,00

Deputación e Xunta de Galicia
Medio Ambiente
Xunta de Galicia (Educación)
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Rabal

CEIP de Oímbra
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
construiu, atendendo a solicitude do Concello de Oímbra, un parque infantil no colexio público. Conta con
varios aparellos e piso blando para evitar magulladuras.

Era unha reivindicación dos veciños e veciñas de Rabal,
satisfeita agora polo Concello. A ampliación da estrada
de aceso ao núcleo facilita a circulación de vehículos e o
estacionamento a carón do parque e do centro social.

Nas Casas dos Montes, o Obradoiro de Emprego “Támega II” acondicionou o lavadoiro e o entorno da mina de
auga, con aportación dos materiais de obra por parte do
Concello. Neste pobo, tamén se levou a cabo o valado da
pista polideportiva.

Estacionamento de coches e bicicletas

Casas dos Montes

A Xunta, a través da Secretaría Xeral de Turismo, e o
Concello de Oímbra colaboraron na construción dunha
zona de estacionamento para vehículos na Carballeira
municipal, e outra para bicicletas, con paneis, no lugar
de inicio da Ruta dos Lagares Rupestres.

En Espiño aproveitouse unha parte da praza, a carón do
lavadoiro, para realizar unha reforma importante. Restaurouse este elemento etnográfico e habilitáronse unha
zona de xogos infantís e outra de aparellos biosaudables
para os maiores.

San Cibrao
Ademais da restauración da fonte vella, o Concello de
Oímbra instalou un valado de separación entre a pista
polideportiva e o parque infantil e ten previsto acometer
reformas nos vestiarios do campo de fútbol.

Espiño
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BNG e PSdeG-PSOE contan con 2 concelleiros/as cada un

O Partido Popular volveu ganar as

eleccións municipais

e permite a Ana Villarino gobernar con maioría absoluta
A candidatura do Partido Popular ganou en Oímbra as eleccións municipais de 2015, acadando 7 concelleiros, por 2 do BNG e
outros 2 do PSdeG-PSOE. Deste xeito, o PP conservou a maioría absoluta e permitiu a investidura como alcaldesa á súa cabeza de lista, Ana María Villarino Pardo, quen tomou o relevo de Alfonso Villarino Rodríguez, rexedor municipal dende o ano 1979.
Completan a Corporación: Fernando Vieira, David González, Plácido Pardo, Primo Rivero e Eusebio Diz, polo Partido Popular; Perfecta Losada e María Teresa Pardo, polo BNG; e Marta Arias e Manuel Couto, polo PSdeG-PSOE.
Os populares recibiron 849 votos, que supuxeron o 63,45% do total, sendo unha das maiores porcentaxes conseguidas por
este partido a nivel provincial. O BNG quedou en segundo lugar, con 259 votos (19,3%), e o PSdeG-PSOE, no terceiro, con 213
(15,9%). A participación foi do 79,4%, tamén unha das máis altas da provincia de Ourense.

Corporación Municipal 2015/2019

Ana Mª Villarino Pardo

Alfonso Villarino Rodríguez

Plácido Pardo García

Perfecta Losada Sotelo
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Fernando Vieira Diéguez

Primo Rivero Colmenero

Mª Teresa Pardo Sousa

David González Blanco

Eusebio Diz Diéguez

Marta Arias Regueiro

Manuel Couto Rivas

Ana Mª Villarino Pardo, alcaldesa:

“O Concello dispón de bos servizos e
infraestruturas, e agora hai que axudar ao asentamento de empresas e
traballar para crear emprego”
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A nova alcaldesa de Oímbra é Licenciada en Ciencias do Traballo. Forma parte
do Persoal Laboral da Xunta de Galicia.
Está casada e ten dous fillos. Foi concelleira na Corporación Municipal entre
2007 e 2015. Tamén é deputada provincial do PP polo Partido Xudicial de Verín.

“En 2016 financiaremos parte
das cuotas das novas altas
como autónomos de veciños
e veciñas empadroados en
Oímbra. Se unha persoa sabe
facer algo, con un pouco de
axuda e apoio poida que se
anime ao autoemprego”.
- Acaba de acceder ao cargo de alcaldesa hai poucos meses. ¿Supón
para vostede unha responsabilidade especial?
Ana.- Ser alcaldesa do meu concello é, sen dúbida, unha das cousas
máis importantes da miña vida. A política municipal lévoa vivindo desde
hai moitos anos, desde que era pequena, aprendendo no día a día coa
gran axuda do meu pai, e gústame pola satisfacción de ver como un concello rural como Oímbra foi medrando en servizos e infraestruturas.
Afronto este cargo con moita responsabilidade, si, pero, sobre todo, con
moita ilusión e ganas de traballar polos meus veciños e veciñas.

- ¿En que situación atopou o Concello cando accedeu ó cargo?

Ana.- Oímbra é o único concello da comarca que ten todos os servizos básicos para a comunidade. O único inconvinte é o emprego, e
ese debe ser un obxectivo prioritario para os próximos anos. Queremos pór en marcha medidas que axuden aos emprendedores e ás
empresas a instalarse aquí e imos redactar o proxecto de urbanización do polígono industrial.

- ¿En que vai basear a súa xestión desde a Alcaldía nestes catro anos
que ten por diante?

Ana.- Quero que a xestión municipal sexa o reflexo das aspiracións que teñen os veciños e veciñas de todos os pobos de Oímbra.
Eles son tamén os que dan sentido ó noso traballo, e por iso vou
seguir estando en contacto permanente con eles para coñecer as
súas inquedanzas e preocupacións, para poder darlles solución do
xeito que eles agardan e no menor tempo que sexa posible. Tamén
aposto polo diálogo coa oposición para sacar adiante o maior número de iniciativas por consenso e, se é posible, por unanimidade.

- ¿Cales son as prioridades neste intre no concello de Oímbra?
Ana.- Temos a sorte de contar coa maioría
dos servizos básicos, como a escola infantil, o
centro de ensino, o centro de día, o pabillón multiusos, as piscinas, locais sociais, boas infraestruturas viarias e de servizos básicos... Pero é fundamental asentar poboación e crear postos de traballo. Estou en contacto coa Deputación de
Ourense para facer o proxecto de urbanización do
polígono industrial. Xa houbo empresas interesadas en instalarse e por iso queremos facilitarlles
os medios necesarios para que esa aspiración se
faga realidade. Outra das prioridades é o planeamento do municipio para que, ademais de crear
emprego, a xente se poida establecer aquí, con
casa propia ou arrendada.

- ¿A formación laboral e o apoio ás empresas
serán as liñas para crear emprego?

Ana.- En parte si, porque queremos continuar cos
obradoiros, coa formación dual, coas contratacións
parciais, e tamén, como dixen, apoiar a implantación
de industrias no polígono. Como novidade, no ano
2016 apoiaremos aos emprendedores financiando
unha parte importante da cuota de autónomos,
sendo este un estímulo para que moita xente dea un
paso adiante e se incorpore ao mercado laboral.
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Organización municipal
No pleno de organización aprobouse
por maioría, a proposta da alcaldesa, a
composición da Xunta de Goberno
Local, que está integrada por Fernando Vieira (1º tenente de alcalde),
Alfonso Villarino (2º) e David González
(3º). Na mesma sesión tamén se elixiron os representantes do Concello de
Oímbra na Mancomunidade (Ana Villarino e Plácido Pardo), Consorcio Contra
Incendios, Fundación de Discapacitados e das asociacións de Concellos
Ribeireños do Támega, para o Desenvolvemento Transfronteirizo, Monteval
e Portas de Galicia, entre outras.

A alcaldesa, Ana Villarino, na Xunta de Goberno da Deputación
A alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino,
ostenta a representación na Deputación
Provincial de Ourense polo Partido Xudicial de Verín. Na asamblea dos representantes (alcaldes e concelleiros) dos
concellos que o integran (Verín, Castrelo do Val, Cualedro, Monterrei, Vilardevós, A Gudiña, Riós, A Mezquita, Laza,
Trasmiras e Oímbra), a alcaldesa recibiu
o apoio maioritario dos votos do Partido
Popular. Xa na institución provincial que
preside Manuel Baltar, Ana Villarino foi
designada para integrar a Xunta de
Goberno, un dos principais órganos,
xunto co Pleno, para o bo funcionamento deste organismo.

Ana Villarino é, ademais, a presidenta da Comisión de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente da Deputación, que se ocupa de programas de
conservación da natureza e de promoción da provincia. Tamén forma
parte da Comisión de Igualdade,
Benestar e Emprego, encargada de
coordenar políticas sociais, de promoción da muller e das iniciativas no
eido laboral cos concellos da provincia de Ourense.
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Visita institucional do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, a Oímbra
Alfonso Rueda foi o primeiro vicepresidente da
Xunta que visitou o noso
Concello con carácter
institucional. Foi durante
a Feira do Pemento, onde
estivo acompañado pola
Corporación local, o presidente Baltar, e varios
deputados provinciais e
nacionais. Serviu para
que coñecese de primeira man a Casa Consistorial, cuxa ampliación financia en parte a Vicepresidencia da Xunta a
través da Dirección Xeral
de Administración Local.

A alcaldesa tratou con
Núñez Feijoo o plan de urbanismo,
o parque empresarial e a
depuradora de Oímbra
Ana Villarino mantivo o pasado 16 de
setembro unha entrevista en Santiago co
Presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
para invitalo a visitar Oímbra e abordar asuntos de importancia para o futuro do noso
municipio. A alcaldesa solicitoulle o apoio
para que en 2016 se formalice a aprobación
definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Oímbra, que deberá ser un
elemento fundamental para o desenvolvemento urbanístico nas próximas décadas.
Tamén lle comunicou o interese por desenvolver o proxecto do parque empresarial e
solucionar os problemas da depuradora de
Oímbra, así como a mellora das redes de
abastecemento e saneamento en varios
núcleos. Núñez Feijóo aceptou a invitación e
manifestou a súa intención de visitar o noso
concello en 2016.
A alcaldesa tamén se entrevistou coa conselleira Beatriz Mato para tratar o plan urbanístico, que debería quedar resolto no primeiro semestre do novo ano, e as opcións
para solucionar as deficiencias da depuradora, ben a través dunha reforma ben coa
ampliación destas instalacións. ■

Con Beatriz
Mato, conselleira de
Medio
Ambiente e
Ordenación
do Territorio

Núñez
Feijoo e
Ana Villarino, en
Santiago

Ana Villarino,
entre Manuel
Baltar e Núñez
Feijoo, na
Feira do Viño
de Monterrei
en Verín
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O delegado do Goberno realizou unha visita oficial á comarca

Santiago Villanueva anunciou medidas de apoio á rexeneración forestal
de zonas queimadas, á mellora dos ríos e do firme da autovía A-52

O delegado do Goberno en
Galicia, Santiago Villanueva
Álvarez, viaxou de novo ata a
nosa comarca (é natural de
Vilaza) para realizar unha visita institucional e abordar cos
alcaldes de Monterrei, Verín,
Riós, Vilardevós, Laza, Cualedro e Oímbra asuntos de interese xeral para a nosa comarca. Nesta xuntanza, que se
celebrou no Parador de Turismo, Santiago Villanueva com-

Villanueva cos alcaldes da comarca, no Parador.

prometeu o apoio do Goberno
de España no mantemento
das canles e das ribeiras do
río Támega e dos seus afluentes, así como as actuacións
previstas polo Ministerio de
Agricultura e Medio Ambiente
para a restauración forestal
tras o incendio do pasado
verán que afectou a varios
municipios e polo Ministerio
de Fomento en relación ás
melloras na autovía A-52. ■

Os concellos da raia únense para propiciar
un aproveitamento turístico do territorio
O aproveitamento turístico transfronteirizo é un dos principais obxectivos dunha comisión de traballo integrada polos concellos de
Laza, Monterrei, Cualedro e Oímbra, e as cámaras portuguesas de
Montalegre, Boticas e Chaves. O
pasado 9 de novembro, Ana Villarino asistiu, en Boticas á xuntanza
dos alcaldes deste grupo lusogalaico para definir os obxectivos,
como paso previo á elaboración do
proxecto que concorrerá ao financiamento do plan INTERREG V-A
da Unión Europea.
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Reunión dos alcaldes na Câmara de Boticas

O proxecto “NO+SO”, compartido polos concellos do Sur de Ourense e do Norte de
Portugal próximos á fronteira, pretende a creación dun espazo de desenvolvemento
sostible baseado no aproveitamento dos recursos do espazo natural. Trátase de
fomentar un turismo vencellado á natureza e á práctica deportiva en zonas rurais
compartidas por todos os concellos e cámaras municipais que integran a iniciativa.
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Obradoiro de Emprego “Támega II”

Oímbra participa nun proxecto comarcal para a formación
de 20 traballadores en albanelería e xardinería
Oímbra comparte con Laza, Castrelo do Val, Monterrei e Cualedro, o Obradoiro de Emprego “Támega
II”, encargado durante seis meses (rematará en
febreiro de 2016) de facilitar formación teórica e
práctica a 20 alumnos/traballadores, e ocupación a
outras cinco persoas que integran o cadro directivo,
administrativo e docente. Esta iniciativa, promovida
polos cinco concellos e financiada en colaboración
coa Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de
Galicia, prepara aos participantes nas especialidades de albanelería e xardinería. Este proceso formativo desenvólvese con traballos prácticos, que
no, caso de Oímbra, se centrarán na restauración
de lavadoiros e dos vestiarios do campo de fútbol
de San Cibrao. Os alumnos/traballadores reciben
tamén clases de orientación laboral, seguridade e
hixiene no traballo, informática, etc., necesarias
hoxe en día para acceder a un cada vez máis competitivo mercado laboral. ■

máis

oportunidades laborais

A Formación Dual
tamén conta
O Concello de Oímbra comparte con Castrelo do Val
e Laza un novo proxecto de Formación Dual, en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar da
Xunta de Galicia. Este é o segundo ano que o Concello participa nesta iniciativa de integración laboral
para mozas e mozos de 16 a 30 anos sen formación
previa. O programa consiste nunha parte teórica e
outra práctica, con traballos na rama forestal, adaptados ás súas características de aprendizaxe profesional, obtendo os alumnos/as un certificado de profesionalidade ao terminar o programa.

Durante tres meses do verán e do outono, as
dúas brigadas forestais desenvolveron un
importante labor de extinción de incendios
no concello e na comarca, e realizaron tarefas de limpeza e desbroce de xeito preventivo. Os dez operarios dispuxeron de medios
de transporte facilitados polo Concello de
Oímbra e material de extinción aportado pola
Conselleria de Medio Rural da Xunta de Galicia. Ambas administracións colaboraron
para coidar os nosos montes e, ao mesmo
tempo, crear 10 postos de traballo.

Oímbra contou con dúas
brigadas contra incendios
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Os Reis Magos preparan a súa cita cos máis novos
O 5 de xaneiro é un día especial
para os máis novos e supón unha
cita obrigada para os Reis Magos,
que cumprirán o seu compromiso
de agasallar a todos os nenos e
nenas menores de 12 anos que se
portaron ben e cumpriron nos estudos. Pero, iso si, deben saber cantos
rapaces irán a recibilos, polo que é
obrigatorio apuntarse previamente
na Casa do Concello. E, como outros
anos, haberá tamén unha chocolatada e un belén vivinte.

A comitiva real fará un percorrido por Oímbra antes
de dirixirse ao polideportivo, onde se construirá o xa
habitual belén vivinte, coas figuras da tradición relixiosa nun pequeno poboado no que se recrean alguns
dos costumes e oficios da nosa terra.

Educamóbil

Un ano máis o autobús Educamóbil da Deputación de
Ourense visitou Oímbra para ofrecer aos nenos/as
unha alternativa educativa no seu tempo de ocio. As
actividades, adaptadas ás idades dos participantes,
desenvolvéronse dentro do autobús, que está equipado con ordenadores, música e xogos, e atendido
por persoal cualificado.
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Ludoteca

O Concello de Oímbra organizou durante o verán
unha Ludoteca para axudar aos máis novos a aproveitar mellor o período vacacional, con xogos e actividades lúdicas e creativas adaptadas ás súas características. É unha actividade municipal que tamén
contribúe á conciliación da vida familiar e laboral dos
pais e nais.

O vicepresidente da
Xunta de Galicia,
Alfonso Rueda, visitou as piscinas municipais, destacando “o
esforzo realizado polo
Concello de Oímbra
para dotar ao municipio dun alto nivel de
servizos municipais”.
As piscinas son un
dos lugares máis frecuentados pola nosa
xuventude nas calurosas tardes dos meses
de xullo e agosto.

Piscinas
O pasado verán batíronse récords de concorrencia nas piscinas municipais, chegándose
algúns días de máis calor aos 200 usuarios.
Estas instalacións reciben unha valoración
moi positiva por parte dos bañistas, tanto
polo recinto como pola calidade da auga, e
están consideradas entre as mellores da nosa
comarca.

O Día do Maior tivo unha celebración especial
no Centro de Día de Oímbra. Usuarios, traballadores e familiares organizaron unha pequena
festa, con música e baile, e degustación de doces
e produtos típicos nunha comida especial. Ademais, recibiron a visita da alcaldesa, Ana Villarino, ratificando o compromiso do Concello co bo
funcionamento deste centro asistencial.
No apartado lúdico, un grupo de veciños e veciñas participou no programa "Coñece Ourense"
da Deputación, cunha visita cultural ó monasterio de San Pedro de Rocas e á Ribeira Sacra.

Visita a San Pedro de Rocas

Centro de Día
Día da Bici

Oímbra conta cunha ruta cicloturística circular de 6,3 quilómetros, dentro dunha proposta de
"promoción da cultura, da natureza e da gastronomía a golpe de
pedal". Foi unha iniciativa do
programa Portas de Galicia, que
contou coa participación da
Xunta de Galicia, da Deputación de Ourense, do Goberno de
España e da Unión Europea. Por
este itinerario discurriu o Día da
Bici, que organizou o Concello
de Oímbra.
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Cita
ineludible no verán, para
veciños e visitantes, a Feira do
Pemento de Oímbra, declarada Festa
de Interese Turístico Galego, converteuse,
un ano máis, nunha das celebracións festivas e
gastronómicas de referencia de toda a provincia
de Ourense. Unha xornada de exaltación deste
preciado produto da nosa terra, pero tamén dos
viños da Denominación de Orixe Monterrei, da
artesanía, da alimentación, de maquinaria e produtos agropecuarios, etc. Máis dun milleiro de
persoas disfrutaron dun amplo e variado programa de actividades que incluíu actuacións musicais, exposicións e o xa
tradicional xantar popular
no pavillón.
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