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A cooperación da Xunta de Galicia e da Deputación co Concello
de Oímbra impulsaron numerosas obras e novos proxectos
Emprego e formación

Doble cit a electoral

Pemento en alza

Oímbra participa en iniciativas e programas
para o fomento do emprego. O Obradoiro
Támega III, a Formación Dúal e convenios coa
Xunta e a Deputación facilitaron traballo ou
aprendizaxe a case 30 persoas.

A nivel político, 2016 será lembrado pola
doble cita electoral. Tanto nas eleccións xerais como nas autonómicas, no noso municipio gañou o PP, confirmando a hexemonía
que ostenta desde hai case tres décadas.

As visitas do bispo de Ourense e do conselleiro de Política Social contribuiron a dar realce a
unha nova edición da Feira do Pemento de
Oímbra. As novas liñas de comercializacion
serven para alertar un futuro con optimismo.

Oímbra nº 18

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio publicou o pasado 14 de outubro no Diario Oficial
de Galicia a orde pola que quedou aprobado o Plan
Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Oímbra. Trátase
dun importante avance para o concello, que ata o momento
carecía de planeamento propio e rexíase polas Normas complementarias e subsidiarias provinciais de Ourense de 1992.
Entre outros avances, o planeamento pon en valor o patrimonio arquitectónico e natural do concello, ao tempo que
contrarresta o déficit de espazos públicos nos núcleos rurais.
Así, por exemplo, contempla unha nova zona verde no entorno de Oímbra e mellora as infraestruturas viarias deste
núcleo a través da ampliación de beirarrúas; do ensanche e
pavimentación do sistema viario; do reforzo da EDAR que dá
servizo aos núcleos de Oímbra e O Rosal; e da mellora das
redes de saneamento e depuración.
Ademais, o novo PXOM recoñece e protexe os valores
ambientais do concello, entre os que cabe destacar o espazo que conforma o río Támega, integrado na Rede Natura

A

2000 e na rede galega de espazos protexidos.
Outro dos puntos relevantes do novo planeamento é que
fomenta o mantemento das actividades económicas, establecendo unha reserva de solo de carácter empresarial que
mantén o ámbito recollido no plan especial aprobado en
2012 polo concello.
En canto á clasificación do solo, o planeamento delimita
11 núcleos rurais e cualifica todos eles como histórico-tradicionais, agás o de Terrón, que está considerado como núcleo
común. O PXOM prevé, ademais, un Plan especial de ordenación no núcleo rural de Oímbra para acoller a construción
de vivenda protexida, para o que delimita unha actuación
integral de 9.011 metros cadrados ao leste, xunto ao colexio.
Pola súa banda, o resto da superficie municipal quedaría
protexida, xa que o PXOM clasifica máis de 9.000 hectáreas
como solo rústico de especial protección, dentro do que se
diferenza entre cada unha das súas categorías en función
dos valores naturais de cada zona. ■
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O INORDE traballa na redacción do proxecto de urbanización

O Parque Empresarial de Oímbra disporá de máis
de 62.000 metros cadrados en doce parcelas
O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, xunto á alcaldesa de
Oímbra, Ana Villarino e o presidente do
INORDE, Rosendo Fernández, presentaron o inicio dos trámites para adxudicar
a redacción do proxecto de urbanización do parque empresarial de Oímbra,
que necesitará un investimento de máis
de 2,1 millóns de euros e ocupará case
62.400 metros cadrados distribuídos en
doce parcelas.
Manuel Baltar explicou que
para o goberno provincial
esta actuación é "dun importante investimento no eido
empresarial, que plantexada
polo Concello de Oímbra, vai
a xerar riqueza e emprego,
sendo necesario agora ordenar, clasificar e calificar urbanísticamente os terreos".

O primeiro paso para a execución do
futuro parque empresarial é a redacción
do proxecto de urbanización, que conta
cun orzamento de 79.000 euros aportados polo Instituto Ourensán de Desenvolvemento (INORDE). Nos preto de
62.400 metros cadrados de espazo e
xunto coa superficie dedicada a viais,
equipamentos, servizos e zonas verdes,
o parque contará con doce parcelas que
van desde os case 13.000 metros

cadrados, a máis grande, aos pouco
máis de 2.300, a máis pequena.
O recinto empresarial estará ubicado á
entrada do núcleo de Oímbra, a tres
minutos do enlace coa autovía A-52, "o
que supón unha vantaxe competitiva
para as empresas que se instalen nesta
zona polas excelentes comunicacións
das que gozarán, mesmo para o transporte de mercadorías cara aos portos
atlánticos, a meseta ou Portugal", segundo destacou Ana Villarino.
A alcaldesa de Oímbra apuntou tamén a notable demanda de información desde o
ámbito empresarial cara
este proxecto, que agora
toma impulso logo da aprobación por parte da Xunta de
Galicia do plan especial para
a delimitación do chan. ■
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A Consellería de Medio Ambiente
financiará obras de abastecemento,
na depuradora e no alumeado
da capitalidade municipal
A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación
do Territorio investirá preto de 125.000 euros na
mellora da rúa A Lama de Oímbra. Segundo o
convenio asinado pola conselleira Beatriz Mato e
a alcaldesa, Ana Villarino, os traballos consistirán na reparación da rede de abastecemento, na
reforma e ampliación da canalización da rede
eléctrica e de telecomunicacións e na pavimentación da rúa.
A Xunta e o Concello de Oímbra asinaron
tamén outro convenio de colaboración polo que
se executarán novas redes de saneamento,
recollida de augas pluviais e abastecemento na
rúa do Tanque e actuacións de mellora da estación depuradora, por 200.000 euros. Aproveitarase a apertura das canles para o soterramento
doutros servizos urbanos, como alumeado público, electricidade en baixa tensión e telefonía.

Apoio da Deputación a novos
proxectos municipais

Ana Villarino e Beatriz Mato, xunto á delegada da Xunta en Ourense, Marisol Díaz,
durante a sinatura dos convenios para a mellora de servizos e infraestruturas que
se acometerán en Oímbra durante os próximos meses.

O Servizo de Axuda no Fogar incrementa
o tempo de atención aos usuarios
Na rolda de contactos cos conselleiros da Xunta, Ana Villarino
abordou co titular de Política Social, José Manuel Rey Varela, as
liñas de traballo para os próximos anos. Nesta xuntanza, o conselleiro e a alcaldesa acordaron continuar coa cooperación emprendida entre as dúas institucións e sinalaron a importancia do incremento de 70 horas/mes no Servizo de Axuda no Fogar. Ademais, a
colaboración entre as dúas entidades permitiu que en 2012 abrira
a escola infantil de 20 prazas, que posibilita que a ratio de prazas
públicas de escolas infantís en Oímbra sexa do 95,24%.

A alcaldesa, Ana Villarino, e o presidente da
Deputación, Manuel Baltar, mantiveron varias
reunións de traballo para concretar o apoio da
institución provincial a novos proxectos do Concello de Oímbra. Un deles foi o financiamento das
obras realizadas nos velorios de Bousés, Espiño e
Videferre, coas reformas necesarias para adaptalos á normativa vixente.
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En 2016 completouse o proxecto de
reforma e ampliación da Casa do Concello
de Oímbra, unha iniciativa na que colaboraron a Deputación Provincial de Ourense,
a Xunta de Galicia e o propio Concello. As
obras tiveron un custe de 321.000 euros,
distribuídos en dúas anualidades. Na primeira, investíronse 100 mil euros para
crear novas dependencias e reubicar
outras xa existentes. En 2016 acometeuse a segunda fase, dotada con 221.000
euros, e co obxectivo de acondicionar a
parte máis antiga do edificio.

1
2

3

O resultado final das obras executadas nos últimos meses foi a renovación das escaleiras de acceso, a instalación dunha cuberta na entrada do
edificio, un novo recibidor, novos despachos e zona de atención ao público, Alcaldía, Secretaría. Xulgado e técnico de Desenvolvemento Local, na
planta baixa; e Salón de Plenos e sala de reunións, no primeiro andar.

5

4

1.- Fachada da Casa do Concello, coa nova cuberta e as
escaleiras de pedra renovadas. 2.- Dependencias administrativas. 3.- Despacho da Alcaldía. 4 .- Vestíbulo
na entrada, desde o que se accede aos servizos e despachos da planta inferior. 5.- Salón de plenos, no primeiro andar, na zona baixo cuberta da zona ampliada.
Nesta zona tamén están habilitados despachos para reunións e en previsión de novas necesidades.
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Avance nas infraestruturas

Os proxectos de obras
aportaron melloras en
estradas, pistas e camiños
e no alumeado público
Concello de Oímbra desenvolveu de novo, en
2016, un notable esforzo para mellorar infraestruturas importantes e dotar de novos servizos aquelas zonas do municipio que presentaban
algunha carencia. A reforma de estradas, pistas e
camiños, e a mellora na iluminación pública, supoñen un avance na mellora da seguridade vial e da
calidade de vida en todos os pobos. Foi un esforzo
continuado no tempo do Concello, que contou co
apoio económico da Xunta de Galicia, da Unión
Europea, a través dos Fondos FEADER, e da Deputación Provincial de Ourense.

Oímbra

O

O Rosal

Praza do Cabildo de Oímbra: redes
hidráulicas e pavimentación
Investíronse 79.000 euros con cargo ao Plan Provincial de Obras, financiado pola Deputación Provincial de Ourense (52.500€) e o Concello de Oímbra (26.500€). Este proxecto na praza do Cabildo
servíu de continuación á reforma do núcleo tradicional de Oímbra, que se leva a cabo desde hai
varios anos. Unha nova fase, xa contemplada no
plan de obras de 2017, será a da rúa da Lama.

Espiño

Mellora do saneamento en Espiño
e Oímbra a cargo do Concello
Levouse a cabo a dotación da recollida e depuración das augas residuais para varias vivendas que
carecían deste importante servizo. Foron unhas
obras executada con fondos propios do Concello,
cun custe de 14.173 euros, no caso de Oímbra, e
de 10.492 euros, no de Espiño. Supón outro avance na mellora medioambiental e na dotación de
servizos básicos ao alcance de todos os veciños e
veciñas.

Videferre

Plan MARCO: traballos en accesos
a explotacións agrícolas e gandeiras
Este programa, financiado con fondos da Unión
Europea e xestionado pola Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural (AGADER), permitíu o
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Rabal
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investimento de 52.584 euros para mellorar varias
pistas en San Cibrao, Rabal, Casas dos Montes e
Videferre. En todos os casos facilitan o acceso en
mellores condicións dos vehículos agrícolas a
explotacións agrícolas ou gandeiras. Trátase dun
programa dirixido a mellorar as infraestruturas nos
concellos rurais de Galicia.

Bousés

San Cibrao

Asfaltado de varias pistas en
convenio con Medio Rural
A Consellería de Medio Rural financiou con 60.000
euros as obras de afirmado asfáltico do camiño dos
Campinos á Portelada do Arado, en O Rosal. Trátase de favorecer o acceso a unha importante zona
de viñedos, cultivos hortícolas e plantacións forestais deste pobo.
Outro proxecto de Medio Rural permitíu investir
113.473 euros no asfaltado de dous camiños da
concentración parcelaria en Espiño e outros dous
en Videferre.

Maquinaria da Deputación para
reformar pistas en varios pobos

As Chas

Unha nova colaboración da Deputación Provincial
de Ourense co Concello de Oímbra permitíu acondicionar varias pistas agrícolas e forestais en Bousés, Casas dos Montes, San Cibrao, As Chas e
Rabal. Os traballos consistiron na ampliación dos
camiños e na mellora do firme, coa instalación de
tubaxes para a canalización das augas pluviais,
para evitar o seu deterioro, sobre todo, durante os
meses do inverno.

Plan de mellora da eficiencia
enerxética en As Chas

Casas dos Montes

En 2016 continuou o proxecto municipal de renovación das luminarias do alumeado público. En As
Chas instaláronse 84 lámpadas LED de baixo consumo, en substitución das anteriores de vapor de
sodio. O investimento foi de 32.672 euros, correspondendo 24.404 á aportación do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) e o resto, ao propio Concello de Oímbra.

Sinalización e acondicionamento de
camiños aos lagares rupestres
A Secretaría Xeral de Turismo colaborou na sinalización dos lagares rupestres e na mellora dos
accesos aos do Carregal e Ribeira de Fornos.
Tamén se instalou un panel explicativo sobre este
tipo de construcións medievais. O investimento foi
de 22.183 euros. ■

Sinalización de lagares rupestres
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A Confederación Hidrográfica acondicionou o Regueiro
de Oímbra e as ribeiras do río Támega
A Confederación Hidrográfica do
Douro atendeu a petición do
Concello de Oímbra, despois de
múltiples xestións levadas a
cabo pola alcaldesa, Ana Villarino, para acondicionar as canles
fluviais no noso municipio. Unha
brigada contratada pola Confederación realizou a limpeza do
Regueiro e das ribeiras do río
Támega, no tramo comprendido
entre a depuradora de Verín e
augas abaixo da presa de Oímbra. Nesta zona retiraron area da
canle, desbrozaron a vexetación
e limparon illotes.
Regueiro de Oímbra

Río Támega

Colaboraron as Consellerías de Educación e de Política Social da Xunta de Galicia

Executadas obras de mellora na gardería infantil e no colexio público

A Xunta de Galicia, a través
do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, atendeu a petición do
Concello de Oímbra para instalar unha zona de sombra
no exterior da gardería infantil, como protección para os
nenos e nenas, sobre todo,
nos días soleados do verán.
As obras consistiron na instalación da estrutura que
soporta unha lona extensible na zona
de xogos (imaxe central). O titular do
Consorcio, Perfecto Rodríguez, visitou
a gardería de Oímbra para coñecer in

Páxina 8

situ as necesidades plantexadas pola
alcaldesa do municipio, Ana Villarino
(imaxe superior esquerda).
No colexio público, a Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria investíu
42.000 euros na cubrición da
zona de espera, a carón da
entrada ao recinto educativo,
cunha viseira acristalada e o
cambio das portas de entrada
para favorecer o aforro enerxético. Tamén se acometeron
melloras na zona de baños e
aseos.
Na imaxe superior da dereita,
Ana Villarino, expricando as deficiencias a
subsanar no colexio ao director xeral de
Educación da Xunta de Galicia, Jesús
Oitabén. ■
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Ana Mª Villarino Pardo,
alcaldesa:

“O ano que remata foi importante
para Oímbra, xa que se fixeron
obras importantes e se puxeron as
bases para proxectos de futuro”
P.- Nestes últimos meses completouse a tramitación do Plan
Xeral de Urbanismo e se puxeron as bases do Parque
Empresarial. ¿Qué valoración lle merecen?
Ana.- Recoñezo a miña satisfacción, porque son claves para
o futuro do noso concello, sobre todo para asentar poboación e crear emprego. Oímbra dispón agora dun instrumento de planeamento e, co Parque Empresarial, estaremos en
disposición de ofrecer bos terreos para que se instalen as
empresas.
P.- ¿En qué basea ese optimismo sobre o enclave industrial
que se está a desenvolver co apoio do INORDE?
Ana.- Hai empresas interesadas neste proxecto. Cabe agardar que, unha vez executada a urbanización e a delimitación
das parcelas , continúe ese propósito, xa que os terreos que
se ofertarán no Parque Empresarial de Oímbra están ben
comunicados, pola proximidade do enlace da Autovía das
Rías Baixas. Coas industrias chegará tamén o emprego, que
é agora máis necesario que nunca.

“Realizamos diferentes proxectos para
mellorar infraestruturas e servizos,
como a reforma de estradas e da iluminación pública, e tamén axudamos a
fomentar o emprego”.
P.- 2016 non foi un bo ano, no que a incendios forestais se
refire. ¿Cál foi a reacción do Concello de Oímbra?
Ana.- Os incendios forestais non son fáciles de prever, porque calquera persoa que queira facer mal pode facelo. Este
pasado verán, o noso concello foi duramente castigado polo
lume. A pesar das adversas condicións que favoreceron a
expansión das lapas, a actuación foi a correcta e agora só
cabe reparar eses estragos e seguir traballando para que non
se repitan. Por parte da Xunta farase un labor importante
para rexenerar as zonas queimadas e axudar aos agricultores afectados.
P.- ¿Sinte que as demais Administracións públicas colaboran como merece o noso municipio?
Ana.- Tanto por parte da Xunta de Galicia como da Deputación, ese apoio é permanente. Penso que entre todos estamos a facer as cousas ben e o resultado é un número importante de iniciativas que se van facendo realidade.

P.- Desde o punto de vista institucional,
¿qué valoración fai do ano 2016?
Ana.- Na miña opinión foi un ano claramente positivo, por canto se plasmaron
moitos proxectos importantes para os
nosos veciños e veciñas, como xa dixen
antes. Esta claro que a inestabilidade política que se vivíu pola incerteza das eleccións xerais non afectou para nada ao normal funcionamento do Concello.
P.- ¿Qué destacaría?
Ana.- Ademais da aprobación do PXOM,
foron importantes as obras que se levaron a
cabo para legalizar os velorios nos distintos
pobos, e tamén os traballos de rexeneración
e acondicionamento de estradas, pistas e
camiños en todo o municipio. Destacaría
tamén a limpeza do Regueiro e do río
Támega.
P.- ¿Algunha outra iniciativa para 2017?
Ana.- Á marxe dos convenios con Medio
Ambiente, agardamos continuar nesta liña
de traballo e de modernización dos servizos municipais. En 2017 seguirá o cofinanciamento por parte do Concello da cuota de
autónomos con cargo ao orzamento municipal e poremos en marcha outras medidas
para impulsar o emprego en Oímbra. Levaremos a cabo tamén un proxecto importante coa Deputación para o arranxo de vivendas e posterior alugueiro coa finalidade de
asentar poboación no concello.
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Reforma dos velorios en oito
pobos para adaptalos á normativa
sanitaria e medioambiental
da Xunta de Galicia
O Concello de Oímbra levou a cabo en
2016 as obras de reforma para legalizar
os velorios dos pobos e cumprir coa normativa en materia sanitaria da Xunta de
Galicia. Os traballos centráronse en habilitar portas de acceso dos cadaleitos diferenciadas do público e na instalación de
sistemas de refrixeración dos locais. En
total, legalizáronse 8 velorios. As obras
en Espiño, Bousés e Videferre foron financiadas pola Deputación Provincial de Ourense, con 50.000 euros. En As Chas e
Casas dos Montes as obras correron a
cargo íntegramente do Concello, e no
Rosal, San Cibrao e Oímbra financiou as
máquinas de frío. ■

Bousés

As Chas

Casas dos Montes

Videferre

Ana Villarino:

Espiño
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“A reforma dos velorios é a resposta do Goberno municipal á
demanda que nos fixeron os
veciños e veciñas destes pobos. Houbo que adaptar os
locais á normativa vixente, xa
que, de outro modo, non poderían utilizarse”.
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A Xunta de Galicia comezará os traballos de rexeneración
forestal nas zonas afectadas polos incendios do verán

Nas imaxes superiores, visita da conselleira de Medio Rural á zona
afectada polos lumes. Á dereita, o director xeral de Ordenación e
Produción Forestal, cos alcaldes.

director xeral de Ordenación e
Produción Forestal, Tomás Fernández, e técnicos da Consellería do Medio Rural reuníronse cos
alcaldes de Cualedro, Laza, Monterrei
e Oímbra para abordar os traballos de
recuperación dos montes comunais
tras os incendios do pasado verán.
No encontro planificáronse as actuacións para a recuperación do potencial
forestal en zonas afectadas polos
lumes nestes municipios, que servirán
para facer un control dos riscos hidrolóxicos erosivos asociados aos lumes
e atallar os posibles procesos de

O

degradación dos solos afectados.

AXUDAS PARA OS AFECTADOS
Ademais, nesta xuntanza o director
xeral lembroulles as axudas para compensar as perdas que os particulares
sufriran a consecuencia dos lumes.
Estas achegas, publicadas o pasado
día 3 de outubro no Diario Oficial de
Galicia, están dotadas cun orzamento
dun millón de euros. Servirán para a
reposición de infraestruturas e equipamentos privados danados, así como
para paliar os danos rexistrados nas
explotacións agrícolas e gandeiras.

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS
Con respecto aos traballos de rexeneración dos montes, ademais das
actuacións específicas de consolidación de solos, realizaranse outras
como sementados rexenerativos, eliminación de madeira queimada sen
valor de mercado para mellorar a posterior rexeneración do arborado ou
aproveitamento da madeira recuperable. Tamén melloraranse as infraestruturas forestais das zonas queimadas,
reparando as cunetas e as obras de
paso para facilitar a capacidade de
evacuación de augas. ■

Reformas no Centro Social de A Granxa

En A Granxa, o Concello de Oímbra, a través da brigada de Obras
municipal, está acometendo traballos de reforma do local social.
Estas obras tratan de mellorar o inmoble para o disfrute de todos
os veciños e veciñas.
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Obradoiro de Emprego “Támega III”

O novo proxecto formativo permite realizar melloras no
entorno da Casa do Concello e acondicionar zonas verdes

construción dun muro de perpiaño no entorno da Casa
do Concello, as podas de árbores en vías públicas e o
acondicionamento de áreas recreativas son as actuacións que levarán a cabo no concello de Oímbra os alumnos
e alumnas do Obradoiro de Emprego "Támega III", que comparten Laza, Castrelo do Val, Monterrei, Cualedro e Oímbra.
Durante seis meses, 20 persoas reciben formación teórica e

A

práctica en albanelería e xardinería. No seu financiamento
(ten un orzamento de 179.134 euros) participan a Xunta de
Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e
Industria, e o Fondo Social Europeo, que aporta o 80% do
total, mentres que os concellos participantes sufragan os
materiais de obra empregados nos distintos proxectos que
se executan durante este proceso formativo. ■

Outras iniciativas que tamén crean postos de traballo
Formación Dual. O Concello participou no programa de liar administrativa e tres peóns de servizos xerais.
Formación Dual da Consellería de Economía, Emprego e Convenio para perceptores da RISGA. Están contratadas
Industria. Durante un ano, cinco persoas realizaron traballos teóricos e prácticos en materia de medio ambiente (2 días de formación e 3 de prácticas en espazos
públicos do concello de Oímbra).
Programa de Empregabilidade da Deputación. Un convenio entre o organismo que preside José Manuel Baltar e
o Concello permitíu contratar durante varios meses a
tres albaneis. O seu labor
foi reparar pequenas infraestruturas en varios
pobos do concello.

5 persoas durante sete meses e realizan o 75% da xornada laboral. Unha traballa no Servizo de Axuda a Domicilio e outros 4 en tarefas de carácter xeral (reparacións
e mantemento de instalacións ou espazos públicos).
Obradoiro Xuvenil. Dentro do Plan de Empregabilidade da
Xunta desenvólvese a nivel comarcal un Obradoiro para
desempregados xoves (tres deles son de Oímbra). A
materia formativa céntrase
nas novas tecnoloxías da
información e comunicación.

Programa da Xunta "A
Prol do Rural". Está dota-

do con 29.391 euros, cos
que contrataron 5 persoas: unha auxiliar de Axuda a Domicilio, unha auxi-
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Brigada contra incendios

Brigadas contra incendios.

En convenio coa Xunta estiveron operativas durante o
verán dúas brigadas de limpeza de montes e loita contra incendios, integradas cadansúa por cinco persoas.

Oímbra nº 18. Inverno 2016/17
Convenio coa Secretaría Xeral para o Deporte

A Xunta reformou os vestiarios do campo de fútbol de San Cibrao
O equipo do Búbal-San Cibrao recuperou para o concello de Oímbra
a tradición futbolística. Nesta tempada 2016/17 milita no grupo 10º
da Terceira Galega grazas, en parte, aos traballos realizados nas instalacións deportivas de San Cibrao. A Secretaría Xeral para o Deporte atendeu a solicitude que lle presentou o Concello para reformar os
vestiarios e adaptalos á normativa vixente da Federación Galega de
Fútbol. O proxecto tivo un custe 31.722 euros, sufragadas case na
súa integridade polo departamento que presidíu José Ramón Lete
Lasa ata o seu recente nombramento como presidente do Consello
Superior de Deportes. Na imaxe, Lete Lasa e Ana Villarino analizando o documento para mellorar o campo de San Cibrao.

O Búbal-San Cibrao compite no
grupo 10º da Terceira Galicia.
Completada a primeira parte da
competición, o equipo figura nos
postos intermedios da clasificación, que lideran A Bola e o Trives.
Na imaxe, a formación que competíu contra o CD Rocas de Esgos,
co resultado de empate a un gol.

CF Búbal-San Cibrao

O Concello colabora tamén co
equipo Oímbra Fútbol Sala, que
compite na Liga Provincial deste
deporte. Completada a primeira
fase do campionato, o noso equipo figuraba na metade da clasificación entre 13 equipos. O Oímbra FS e A Gudiña son os representantes das comarcas de Verín
e Conso-Frieiras na competición.

Oímbra Fútbol Sala

Volve a maxia do Nadal e dos Reis para os máis novos
A programación de Nadal inclúe, como xa ven sendo habitual, a visita dos Reis Magos, que farán un percorrido por
Oímbra antes de levar os agasallos aos nenos e nenas no
pavillón municipl. Será o día 5 de xaneiro pola tarde. Previamente, os menores de 12 anos que queiran saudar aos
Magos de Oriente e recibir o agasallo deberán inscribirse
nas dependencias municipais. Nesa data volverá a montarse o belén vivinte no pavillón, e despois do reparto de
xoguetes, unha chocolatada para todos os asistentes. O 26
de decembro, o Concello levará aos nenos e nenas a Ourense para disfrutar das atraccións de Pazolandia.
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A Semana Santa recupera o antigo esplendor
bispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, presentou xunto ao párroco, Raúl Alfonso, e a alcaldesa,
Ana Villarino o programa de actos da Semana de Oímbra.
Como así fixeron constar, o calendario de actividades que
se organizaron en 2016 de forma completa levaba sen
desenvolverse co mesmo esplendor máis de trinta anos.
Entre o máis chamativo destaca a procesión dos penitentes, na que os participantes se arrastran a catro patas
polas rúas, semiespidos, cun pano de cor e unha coroa
de oliveira.

O

O pemento de Oimbra abre novos
mercados co Grupo Cuevas

Chaves solucionará os verquidos do pobo
de Vilarello ao rio Búbal

alcaldesa Ana Villarino e a presidenta do consello regulador do Pemento de Oímbra, Milagros Prada, visitaron
o Grupo Cuevas de Ourense para xestionar que esta
empresa se convirta en distribuidora e comercializadora do
noso produto hortícola. En 2016, o Grupo Cuevas xa realizou traballos de comercialización e en 2017 vaise dar de
alta como comercializador do pemento de Oímbra. Contar
co apoio do Grupo Cuevas, un dos líderes da distribución
na provincia de Ourense e Galicia, é un respaldo importantísimo para que o pemento chegue o máis lonxe posible.

xiste preocupación en Rabal pola calidade das augas
do río Búbal que chegaban da zona portuguesa. A
alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, trasladoulle ese
malestar ao presidente da Cámara de Chaves, Antonio
Cabeleira, quen se comprometeu a construir unha nova
depuradora antes do próximo verán.
Ademais, na axenda deeste encontro figurou a incorporación do concello de Oímbra á Eurocidade ChavesVerín e outros asuntos para mellorar a boa veciñanza
entre ambos lados da raia.

A

normativa que esixe o carné de
manipulador de produtos fitosanitarios levou ao Concello de
Oímbra a organizar un curso, en
colaboración coa Oficina Agraria
Comarcal. O seu responsable, Castor Gago, impartíu a docencia dirixida a garantir unhas boas prácticas
medioambientais, que tamén inciden na propia saúde dos agricultores e usuarios destes produtos.

A
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E

Curso para a manipulación de fitosanitarios

Feira do Pemento de Oímbra,
declarada Festa de Interese
Turístico Galego, é o escaparate que simboliza o esforzo que
realizan os agricultores do municipio, co apoio do Concello, Deputación e Xunta, para conquistar novos
padais e ampliar mercados lonxe
da nosa terra. O presidente provincial, José Manuel Baltar, respaldou
coa súa presencia na presentación
en Ourense, xunto a Ana Villarino,
un acto promocional que xa é un
dos principais referentes gastronómicos do verán na nosa terra.

A

A Feira de 2016 contou coa presencia, entre outros, do
conselleiro de Política Social da Xunta de Galicia, José
Manuel Rey Varela, do bispo de Ourense, monseñor
Leonardo Lemos, e da delegada da Xunta, Marisol Díaz.
Houbo pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas de Oímbra, concurso de pratos de cociña a base de pemento,
exposición de productos agroalimentarios e artesanía, e
o xa tradicional xantar popular no pavillón municipal. E
para os máis cativos, divertimento con inchables e
xogos tradicionais.
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A ludoteca de Oímbra, do 27 de
xuño ao 2 de setembro, cumpríu
coa finalidade de facilitar a conciliación da vida laboral e familiar e, ao
mesmo tempo, de ofrecer aos máis
novos un tempo de lecer, de aprendizaxe e divertimento, favorecendo
a creatividade e comportamentos
solidarios. Estivo a cargo de dúas
monitoras, un profesor de inglés e
outro de kárate. Outras actividades
versaron sobre a intelixencia emocional, manualidades, proxeccións
de cine e a práctica de deportes.

Ludoteca Móbil da Deputación
Baloncesto en Ourense

Os participantes no Oímbra Verán disfrutaron tamén dunha xornada de convivencia cos nenos e nenas da Ludoteca da Cruz Vermelha de Chaves e realizaron unha visita ao Centro de Día de
Oímbra, onde compartiron experiencias e xogos cos maiores, no
Día dos Avós. Dentro das actividades creativas, tiveron especial

aceptación as de globoflexia e de maquillaxe infantil. O fin de
festa do Oímbra Verán contou coa presencia da Ludoteca Móbil
da Deputación. O Concello tamén levou aos rapaces e rapazas a
Ourense para presenciar un partido de baloncesto do COB contra o Lleida.
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