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É o sincero desexo dos
concelleiros, tra-
balladores do Con-
cello e do alcalde
para tódolos veci-
ños e visitantes de
Oimbra.

Alfonso Villarino

¡Felices festas!saúde, sorte, benestar... paz, amor, solidariedade...
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Centro de Información ó Agro GalegoNNNN oooo vvvvoooo

902 112 000
A resposta tela na túa man

Horario: 8 a 22 horas (lúns a venres).
9 a 14 (sábados, domingos e festivos).Xunta de Galicia no plano de recollida selectiva de lixo

Reciclar éé  ttaarreeffaa  ddee
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ColaColaborbora co noso concelloa co noso concello

Baltar e Villarino inauguraron
o centro social de San Ciprián

Os veciños e veciñas de San Ciprián disfrutan xa do novo
local social, nas renovadas instalacións da antiga escola
unitaria. Ó acto de apertura asistiron o presidente da Depu-
tación Provincial de Ourense, José Luis Baltar, o alcalde de
Oimbra, Alfonso Villarino, representantes da Corporación,
numerosos veciños e os medios de comunicación da nosa
comarca. O edificio configúrase como un lugar ben axeita-
do para celebrar xuntanzas, cursos, charlas divulgativas,
proxeccións audiovisuais, etc. 

Un Obradoiro facilitará
formación a 34 persoas

Novas infraestructuras

A Consellería de Familia e
Promoción do Emprego
concedeulle ó Concello de
Oimbra un obradoiro de em-
prego, que permitirá a for-
mación laboral de 34 perso-
as nas especialidades de
albanelería, cantería e medio
ambiente. Durante un ano, a
partir de febreiro, os alum-
nos/as, todos eles maiores
de 25 anos e inscritos nas
oficinas do INEM, comple-
tarán unha formación teóri-
ca e práctica, ó tempo que
desenvolven traballos de
adecentamento de espacios
e de edificios públicos, e
melloran a súa aptitude aca-
démica, coa posibilidade de
obter un título equiparable ó
Graduado Escolar.

A construcción de beirarrú-
as, a renovación e am-
pliación das redes de sumi-
doiros e a mellora da ilumi-
nación pública en varios
núcleos foron algunhas das
actuacións realizadas polo
Concello de Oimbra duran-
te o ano 2002. Novos pro-
xectos están a punto de ser
realidade.

A Feira do Pemento medra
A quinta edición da Feira
do Pemento de Oimbra vol-
veu ser un éxito. Centos de
persoas, da comarca e do
Norte de Portugal, achegá-
ronse ata o noso municipio
para degusta-las excelen-
cias da nosa horta. Houbo
tamén exposicións, actua-
cións musicias e concursos
gastronómicos.



P á x i n a  2

O Plan Leader Plus, xestionado pola
Asociación do Desenvolvemento da
Comarca Monterrei-Verín, e que integra
a 7 concellos, entreles o noso, abre
boas expectativas para o desenvolve-
mento económico e laboral desta zona,
a tenor da experiencia acumulada nos
últimos anos co anteriore Plan Leader
II. En plena fase de constitución e defi-
nición de obxectivos, o noso municipio
debe aproveitar esta boa oportunidade
para impulsar novas iniciativas públicas
que redunden nunha mellora de servi-
cios e infraestructuras e, por ende, na
calidade de vida dos nosos veciños e
veciñas.

Pero onde realmente debe incidir o
novo programa europeo é, sobre todo,
na iniciativa privada, xa que o Leader
Plus contempla importantes liñas de
subvencións para apoiar proxectos de
futuro que deben repercutir nun maior
dinamismo da nosa economía. Un
exemplo significativo é o do turismo

rural, xa que ó abeiro do Plan Leader II
foron colocándose as bases dunha inci-
piente rede hosteleira, que servirá para
promociona-los encantos paisaxísticos,
medioambientais e deportivos (caza e
pesca, por exemplo), de amplas zonas
da nosa comarca. O Plan Leader Plus
trata tamén de motivar á xente empren-
dendora e con iniciativas a pór en mar-
cha proxectos que ata o de agora esta-
ban “aparcados” ou eran inviables por
falla de respaldo económico (na Casa
do Concello pode recabarse toda a
información sobre este programa).

O Leader Plus é, pois, unha clara
oportunidade de progreso, tal vez a
derradeira destas características se no
ano 2007 Galicia deixa de ter dereito
ós fondos estructurais da Unión Euro-
pea. Sería bó que dentro de catro
anos, á hora de facer balance, poidé-
semos constatar que este ambicioso
proxecto acadou eses obxectivos
tamén en Oimbra.

Oimbra quedou integrado, xunto a
outros concellos da comarca  Monte-
rrei-Verín, no Plan Leader Plus, auspi-
ciado pola Unión Europea, e que terá

vixencia ata o ano 2006. Esta iniciati-
va comunitaria, na que tamén partici-
pan o Goberno español, a Xunta de
Galicia e a iniciativa privada serve

para facilitar recursos que dinamicen
o tecido económico e laboral, con
especial incidencia nos sectores
agropecuario e turístico.

A colaboración da Xunta de Gali-
cia, tanto no Plan Leader Plus
como no Plan Interreg III de coo-
peración transfronteiriza, será
clave para o desenvolvemento
económico e laboral da nosa
comarca.

OO pp rr oo gg rr ee ss oo     dd ee bb ee
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Un ano máis, no 2002
as partidas destinadas a
sufraga-los bens correntes
e servicios, investimentos
reais e persoal foron as que
acaparan a maior parte dos
gastos do Concello de
Oimbra, segundo os orza-
mentos aprobados en se-
sión plenaria pola Corpo-
ración municipal. Algo
máis de 219 mil euros des-
tínanse os proxectos de
obras e infraestructuras
previstos para o actual
exercicio económico. Deste
xeito, o noso municipio
mantén, como en anos an-

teriores, un alto nivel de
gasto por habitante e ano,
sen afecta-lo equilibrio
económico e financieiro da
institución municipal.

Nos capítulos de ingre-
sos, as transferencias co-
rrentes e as de capital se-
guen a se-la principal fonte
de financiamento, xa que
supoñen o 67,9 por cento
do total. Tamén son signifi-
cativas as aportacións dos
impostos directos e das
taxas municipais, e, nunha
medida moito menor, dos
pasivos financeiros e dos
ingresos patrimoniais. 

O or zamento munic ipal  durante o  ano 2002 fo i  de 643 mi l  euros

As transferencias correntes e as de capital supoñen a principal vía do financiamento do Concello

Investimentos e servicios acapararon o 55% do gasto

Os investimentos inciden na me-
llora das infraestructuras públicas
en todo o municipio.

A adquisición de bens correntes e
de servicios supuxo un gasto de
137.400 mil euros.

Impostos e taxas municipais son
tamén clave para asegura-lo equi-
librio económico do Concello.

Investimentos
reais

Gastos de
persoalGastos en bens

correntes e servicios

Transferencias
correntes

Pasivos
financeiros

Gastos
financeiros

Transferencias
de capital

Orzamento de gastos: 643.000 €
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2002 Actualidade dun concello dinámico 2002

Traballos de cons-
trucción das beira-
rrúas en As Chas, ó
tempo que se insta-
lan as canalizacións
subterráneas e me-
llora a iluminación
pública.

A travesía de As Chas,
con novos servicios

Os vecinos e veciñas As Chas
comezan a beneficiarse xa do
proxecto de mellora das infra-
estructuras básicas e da cons-
trucción de novas beirarrúas,
coa lóxica repercusión sobre
a seguridade vial no tramo da
estrada que atravesa este nú-
cleo de poboación. As obras a
realizar consisten tamén na
instalación de farolas orna-
mentais, co cableado subte-
rráneo, a recollida das augas
pluviais e a pavimentación
dun tramo aproximado de
algo máis de cen metros de
beirarrúas. A este proxecto do
Plan Base 2002, do que é
autor o enxeñeiro Pablo Mi-
llán Trillo, asignouse unha
partida económica de 34.912
euros.

Mellora-la iluminación
pública, un novo reto

No obxectivo de dotar a tódo-
los núcleos dun eficiente e
completo sistema de ilumina-
ción pública, o Concello vai
continuar coas infraestructu-
ras do alumeado no núcleo de
A Granxa, coa instalación de
16 luminarias. Para elo será
necesario extender máis de
600 metros de cable conduc-
tor aéreo.

No mesmo proxecto in-
cluíuse a mellora da ilumina-
ción na zona de Rabal, con
nove postes de formigón e
outras tantas luminarias, re-
guladas a través dun novo
cadro de mando e o módulo
trifásico para o contador. En
total, empregáronse máis de
500 metros de cableado aé-
reo.

O investimento na mellora
da iluminación pública en As
Chas, A Granxa e Rabal foi de
60.250 euros.

Comeza a segunda fase da
estrada Oimbra-Videferre

A mellora da estrada de Oim-
bra a Videferre (CV-411) en-
trou na segunda fase. Na pri-
meira xa se actuara sobre
cinco quilómetros do trazado,
quedando pendente o resto,
por limitacións económicas,
para esta nova actuación. A
mellora do firme figura nos
planos provinciais de obras
de 2002 cun orzamento de
90.152 euros.

San Ciprián, con beirarrúas,
sumidoiros e alumeado

O Concello de Oimbra traba-
llou nos últimos meses na
fase final das obras de cons-
trucción de beirarrúas no
cruce de San Ciprián. Un pro-
xecto importante para os
veciños e veciñas deste pobo,
xa que tamén se acometeron
melloras nas redes de sumi-
doiros e de alumeado público,
con novas farolas ornamen-
tais.

O saneamento de O Rosal
conecta coa depuradora

O plan municicipal de obras
incluíu a conexión da rede
local de saneamento do pobo
de O Rosal coa depuradora de
augas residuais de Oimbra.
En total, entre ambas actua-
cións, realizouse un investi-
mento superior ós 275.000 €. 

Renovada travesía e a igrexa de Casas dos Montes

As novas farolas e
o entorno da igrexa
foron obras impor-
tantes que cumpri-
ron as expectativas
dos veciños.

Nas Casas dos Montes contemplouse a execución de
100 metros liñais de pavimento de beirarrúa, canali-
zación das augas pluviais maila execución do pecha-
mento da igrexa, e a restauración do tellado. Para
esta parte do proxecto tiveron que levantarse 33
metros de cimentación, a balaustrada de granito e a
colocación de 12 columnas con capitel, tamén de
pedra granítica. Outra actuación para mellora-los ser-
vicios básicos en Casas dos Montes permitíu instalar
novas farolas de iluminación pública, para o que tive-
ron extenderse as novas liñas da subministración
eléctrica, tanto aéreas como subterráneas.
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O obradoiro e as brigadas de
obras, unha aposta do Concello
a prol do emprego en Oimbra

(ven da páxina 1). A inauguración do centro social e veci-
ñal de San Ciprián servíu para constata-la boa colabora-
ción institucional entre a Deputación de Ourense e o Con-
cello de Oimbra, como amosaron nos seus discursos José
Luis Baltar e Alfonso Villarino. O alcalde de Oimbra
manifestou que “con esta inauguración, os veciños de San
Ciprián dispoñen dun lugar axeitado para fomenta-la
unión, a solidariedade e promover actividades lúdicas e
culturais”. Villarino dixo que esta nova obra ven cumpri-
lo obxectivo de dotar a tódolos pobos de centros sociais.

O Plan Labora abre grandes
posibilidades á nosa mocidade

O Concello de Oimbra
colabora coa Consellería
de Familia e Promoción do
Emprego, Muller e Xuven-
tude da Xunta de Galicia na
difusión do Programa “La-
bora-Xuventude con Expe-
riencia”. Vai dirixido a per-
soas de 16 a 29 anos, que
non teñan traballado nos
últimos cinco anos, nin por
conta propia ou allea, du-
rante seis ou máis meses; e
que estean inscritas actual-
mente como demandantes
de emprego cunha antigüi-
dade mínima de 6 meses.
Os veciños e veciñas que
cumplan estes requisitos
poden solicita-la adhesión a
este programa a través das
oficinas municipais. Polo de
agora, son cinco as per-

soas que cumplen as con-
dicións esixidas e que po-
derían incorporarse en bre-
ve ás tarefas específicas,
adaptadas ós seus coñece-
mentos, dentro do organi-
grama laboral do propio
Concello.

As posibilidades que se
lles ofrecen ós veciños e
veciñas interesados neste
programa de fomento do
emprego inclúen incentivos
á contratación indefinida en
empresas; apoio á contra-
tación en prácticas, en em-
presas ou centros de in-
vestigación; escolas obra-
doiro, obradoiros de empre-
go e programas de coope-
ración en entidades públi-
cas, universidades e corpo-
racións locais. 

En Bousés realizáronse canalizacións para a recollida das
augas residuais, co que se ampliou a rede de sumidoiros.

A política de fomento do
emprego que desenvolve o
Concello de Oimbra permi-
tíu a contratación de 22 per-
soas durante o ano 2002.
Sete traballadores integra-
ron a brigada contra incen-
dios, a través dun convenio
do propio Concello coa
Consellería de Medio Am-
biente da Xunta de Galicia.
Ademáis da extinción dos
lumes forestais, estes opera-
rios realizaron un importan-
te labor de prevención en
diferentes zonas do noso
municipio, sobre todo na
parte da montaña.

O departamento munici-
pal de Servicios Sociais víu-
se reforzado con catro auxi-
liares de axuda no fogar,
destinadas a facilita-la con-
vivencia nas súas vivendas
de persoas maiores e impe-

didas. O seu traballo consis-
te, básicamente, na limpeza,
preparación da comida e
acompañamento ó médico,
etc.

Outras dúas persoas con-
tratadas polo Concello de-
senvolveron as funcións de
educadora familiar e de res-
ponsable da Oficina de In-
formación Xuvenil.

Mención aparte merecen
as brigadas de parques e xar-
díns, integrada por catro
persoas, e de obras, con cin-
co operarios (nas fotos da
dereita, durante os traballos
na rede de sumidoiros de
Bousés). O seu cometido foi
o de mantemento de zonas
verdes e podas de árbores,
no primeiro caso, e de pe-
quenas obras para mellora-
las infraestructuras básicas
dos pobos, no segundo.
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A exaltación do pemento, boa excusa para reunir á nosa xente

A música tivo un oco importante
no programa de actos organiza-
do polo Concello de Oimbra, coa
colaboración da Deputación
Provincial de Ourense, a Conse-
llería de Política Agroalimenta-
ria e Desenvolvemento Rural, a
Fundación Comarcal de Verín, a
Comisión de Veciños de Oimbra,
a Asociación Cultural Soutullo
maila Asociación de Desenvol-
vemento da Comarca Monterrei-
Verín. A Banda de Gaitas “O Son
dos Fachucos” de Oimbra e os
grupos de baile rexional e pan-
dereteiras da Asociación Cultu-
ral Soutullo puxeron a nota ale-
gre nunha xornada na que o bo
tempo quixo sumarse a esta
celebración.

Non fallou tampouco nesta
ocasión o xa tradicional Con-
curso de Pratos de Cociña, co
pemento como ingrediente
principal, con premios para
tódolos participantes.

A boa acollida que ten a
comida popular quedou de
manifesto coa venda de tódo-
los vales con máis dunha
semana de antelación. Para os
que non puideron entrar no
recinto do xantar principal, a
organización habilitou na praza
do Concello un comedor de
degustación. Ademáis do
pemento, a xornada servíu para
exaltar outros productos impor-
tantes da nosa horta, como as
cebolas, os tomates e o viño.

Os expositores que participaron na Feira do Pemento achegaron ó público un amplo mostrario da artesanía popu-
lar, de moderna maquinaria agrícola e dos productos agropecuarios da nosa comarca. Nun dos expositores, a
Asociación Cultural Soutullo amosou ós visitantes unha escolma de traballos téxtiles feitos a man e decorativos,
dalgúns dos seus asociados. A Feira do Pemento tivo ampla repercusión nos medios informativos. Mesmo, a
Cadena Cope realizou parte da súa programación dende o noso municipio (Na foto inferior, entrevista do perio-
dista Feliciano Romero ó alcalde de Oimbra, Alfonso Villarino).

A quinta edición da Festa do
Pemento de Oimbra non defrau-
dou ós que participaron nesta xor-
nada festiva (11 de agosto). Cen-
tos de persoas do noso municipio
e de toda a comarca, moitos deles
veraneantes, disfrutaron dunha
das excelencias gastronómicas da
nosa horta, e que dan sona ó
municipio de Oimbra en toda Gali-
cia, a través das informacións de
prensa e radio e dos programas
especiais das televisións despra-
zadas para cubrir este evento.

Feira do pemento 2002
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O Decreto 228/2002, de 20 de xuño,
publicado no Diario Oficial de Galicia,
regula as subvencións a fondo perdido
para rehabilitación de vivendas no medio
rural de Galicia, dentro do Plan de Viven-
da e Solo para o período 2002/05, da
Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda.

Para ser obxecto das axudas reguladas
neste decreto, as vivendas deberán ter
máis de 15 anos de antigüidade e adicar-
se a residencia habitual e permanente do
beneficiario. As actuacións refírense a
calquera tipo de obra ou acondiciona-
mento das instalacións, sexa interior ou
externamente.

Poderán ser beneficiarias as persoas
físicas, propietarias ou usufructuarias,
cuns ingresos familiares ponderados que
non excedan de 2,5 veces o salario míni-
mo interprofesional, e que veñan residin-
do nos últimos cinco anos no noso muni-
cipio. Ós galegos residentes no exterior

da Comunidade Autónoma non se lles
esixirá a condición de residencia e pode-
rán optar ás axudas sempre que cumplan
os demáis requisitos. Ós retornados nos
últimos cinco anos esíxeselles o requisito
de residencia só dende o seu retorno.

Outras das condicións para acceder a
estas axudas é a presentación dunha
memoria descriptiva do proxecto a reali-
zar e a xustificación dos gastos.

O prazo de solicitudes estará en vigor ata o ano 2005

Novas axudas para rehabilitar vivendas

Información e solicitudes:
Casa do Concello de Oimbra.

Concello e Soutullo preparan
o programa do Nadal

Como tódolos anos por estas datas, o
Concello de Oimbra maila Asociación
Cultural “Soutullo” taballan de arreo
na organización dos actos lúdicos e
culturais que terán na Cabalgata de
Reis (5 de xaneiro) o momento culmi-
nante. As Súas Maxestades, que o
pasado ano achegáronse a Oimbra
nun tractor conducido por Papa Nöel,
e acompañados pola Banda de Gai-
tas “O Son dos Fachucos”, volverán a
traer sorpresas e agasallos ós máis
pequenos. Estas actividades gozan
de grande popularidade entre a nosa
xente e contaxian coa súa animación
ós veciños e veciñas dos lugares
polos que pasan.

O Concello colabora coa
Cruz Vermella no reparto

de alimentos
Como en anos anteriores, a Cruz
Vermella organizou en Oimbra o re-
parto de excedentes alimentarios
da Unión Europea. Poden ser be-
neficiarias aquelas persoas ou
familias con renda inferior á contía
resultante de incrementar nun 30%
o Salario Social da Comunidade
Autónoma, en función do número
de membros.

O Concello informou a través
de bandos expostos nos puntos
informativos de tódolos pobos dos
prazos e das condicións económi-
cas esixidas ós posibles beneficia-
rios para optar a estas axudas,
consistentes en lotes de productos
alimentarios de primeira necesida-
de. Unha vez rematado o prazo
estipulado (31 de xullo), o departa-
mento municipal de Servicios
Sociais remitíulle as solicitudes á
Delegación Provincial da Cruz Ver-
mella.

O segundo lúns de cada mes, na Casa do Concello

Servicio de información do catastro

José Luis Fernández Gon-
zález, enxeñeiro técnico
agrícola, encárgase de
facilitarlles ós veciños
tóda a información que
lle soliciten.

A empresa Servicat, contratada polo Concello
de Oimbra, encárgase dende hai varios meses
de resolverlle-las dúbidas ós nosos veciños e
veciñas sobre o catastro, tanto de rústica
como de urbana. Este servicio está operativo
no primeiro andar da Casa do Concello o
segundo lúns de cada mes, ou o seguinte día
hábil se cadra en festivo. Para face-lo máis
operativo, as persoas interesadas en facer
algunha consulta ou realizar cambios de
dominio deben pedir cita previa ó número
988 22 25 33.

O interese do Concello por contrata-lo
novo servicio xurdíu das dificultades que se
lles plantexaba a moita xente, e, sobre todo,
ós veciños que non tiñan liquidadas as her-
danzas.

¿Qué clase de consultas podemos realizar? Calquera sobre titularidade e
dereitos de propiedades, e cambios de dominios, tanto de urbana como de rústica. O técnico encargado do
servicio analiza e trata de resolve-lo problema eiquí, evitando ós veciños/as o desprazamento ás oficinas do
Catastro de Ourense.

A partir da cartografía oficial e dos títulos de propiedade, os demandantes de información poden confirma-
la situación na que se atopan e tramita-los cambios de dominio, cando teñan falecido os anteriores titulares.
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O Son dos Fachucos, polas rúas de Madrid
O Día de Galicia tivo “aires de Oimbra” na capital do
Estado. A nosa agrupación musical, A Banda de Gaitas
“O Son dos Fachucos”, volveu a Madrid, convidada
pola Casa de Galicia para ameniza-los actos programa-
dos en tan singular data. Os nosos músicos percorreron
as rúas céntricas (na foto, diante do Pazo Real, na Praza
de Oriente), entre a admiración e os aplausos de moitos
madrileños que disfrutaron desta actuación.

Encontro musical en Frejenal de la Sierra
A nosa banda de música deixa boas lembranzas alí
onde actúa. Aconteceu en Madrid, e tamén na locali-
dade extremeña de Frejenal de la Sierra (Cáceres).
Por terceiro ano consecutivo, “O Son dos Fachucos”
foi convidada a participar no encontro de “música
con raíces”, un dos máis importantes que se celebran
nesta Comunidade autónoma. E volveron repeti-lo
éxito das edicións anteriores.

Non só a Asociación Cultural Soutullo encárgase de dinamiza-la vida social de Oimbra. En San Ciprián, a Asociación Cultural
Santa Cruz, e nas Casas dos Montes, a Asociación de Mulleres Rurais “A Peneirada”, desenvolven tamén un importante labor
neste eido, con diferentes actividades ó longo do ano, como cursos, charlas e viaxes culturais que serven para afonda-los lazos
de amizade e solidariedade entre os seus asociados/as.

Boa acollida do transporte
público ás piscinas

O Concello de Oimbra financia o
transporte público ata a piscina
climatizada de Verín para as tres
asociacións culturais do munici-
pio, e que está a ter moi boa
acollida. De feito, entre 35 e 40
persoas de tódalas idades fan
uso deste servicio cada semana.

Pola súa parte, a Asociación
Cultural Soutullo organiza dende
mediados de novembro, e durante
dous meses, un curso de restaura-
ción de mobles e manualidades,
no que participan 27 persoas.

Lendas e tradicións de
Casas dos Montes

A Asociación de Mulleres Rurais
“A Peneirada” desenvolve un
importante labor de recuperación
da memoria histórica e Casas
dos Montes, mediante a recollida
de datos, fotos e lendas, sobre
todo entre as persoas de máis
idade. Pretenden así transmiti-lo
legado dos devanceiros á xente
nova, para que non se perda.
Teñen previsto, unha vez recopi-
lado o material, publica-lo nunha
especie de revista.

“A Peneirada” de Casas dos Montes preparou unha
excursión para as súas asociadas ó Penedo do
Furado, dentro dun curso de turismo rural.

A Asociación Cultural Santa-
Cruz organizou unha viaxe a
Guimaraes, unha das cida-
des históricas e berce do
país veciño. A estadía servíu
para coñece-lo importante
patrimonio arquitectónico e
artístico que atesoura Gui-
maraes, pero tamén os cos-
tumes e a gastronomía des-
ta zona de Portugal.
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Máis de 200 veciños/as participaron na campaña de vacinación antigripal

O Servicio Galego de Saúde agarda que os índices de prevención
derivados da actual campaña se movan entre o 30% e o 70%, evi-
tando deste xeito moitas hospitalizacións por gripe e neumonías.
Tamén se prevé que a vacinación reduza ata nun 80% as mortes
por complicacións derivadas desas patoloxías. En canto á enfer-
midade pneumocócica, agárdase un 56-81% de eficacia na pre-
vención.

Esta recomendación débese a que coa idade e coa presen-
cia de factores de risco auméntase as probabilidades de padece-
las xa coñecidas complicacións da gripe ou de sofrir outras enfer-
midades causadas por un xerme diferente, chamado pneumoco-
co, que é capaz de afectar seriamente á saúde dos que a pade-
cen, xa que orixina pneumonías, meninxites e outras infeccións
xeralizadas e graves.

A Consellería de Sanidade desen-
volveu no centro de saúde do noso
municipio unha nova campaña de
vacinación para previ-la gripe e as
enfermidades pneumocócicas. Está

dirixida especialmente a tódalas
persoas maiores de 65 anos e aque-
las que pertencen a outros grupos de
risco. Máis de 200 veciños pensaron
que era mellor “previr que curar”.

As persoas que participaron na campa-
ña de vacinación recibiron dúas doses
inxectabeis, unha en cada brazo. Unha
vacina foi a antigripal propiamente dita,
e a outra, que non se aplica anualmen-
te, protexe fronte ás enfermidades pneu-
mocócicas. A campaña permaneceu en
vigor dende o 30 de setembro ata o 22
de novembro.

Os alumnos/as do colexio amplían a súa formación nunha aula de informática
Os 74 alumnos/as do

Centro de Encino de Infantil
e Primaria de Oimbra am-
plían a súa formación cunha
nova aula de informática que
os achega ás novas tecnoloxí-
as. As prácticas con procesa-
dores de texto ou Internet
exténdense tamén ó traballo
de informatización da biblio-
teca do colexio. Este progra-
ma comezou o curso anterior,
aínda que a dotación comple-
ta da aula vaise realizar
durante o actual.

Todo elo como comple-
mento dun programa dirixido
a acada-la mellor formación

posible dos homes e mulleres
de mañá en Oimbra, e no que
tampouco fallan as referen-
cias case que continuadas ás
tradicións dos nosos devan-
ceiros. Despois dos magos-
tos, chega o tempo do Nadal,
na que profesores, alumnos e
pais/nais aúnan esforzos nun
fermoso festival que, como
tódolos anos, inclúe escenifi-
cacións, cántigas populares e
unha pequena festa.

O CEIP de Oimbra parti-
cipa por terceiro ano nun pro-
grama educativo de inter-
cambio con centros de varios
países europeos.

O Nadal é tempo de festa. A ledicia chega tamén ó colexio
de Oimbra, no que a comunidade educativa afanouse na
preparación do festival. Pais/nais, alumnos e profesores
comparten unha fermosa xornada de confraternidade.

Ó longo do curso realízanse
actividades extraescolares.
Nos últimos meses, os alum-
nos e alumnas participaron
no programa “O tren da lin-
gua” (foto esquerda), cunha
viaxe de Ourense a Monforte.
Os maiores estiveron no Par-
que do Invernadeiro (derei-
ta), para coñecer mellor a
natureza da nosa comarca.


