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Ledicia e prosperidade para todos

Novas infraestructuras
Novas obras de
abastecemento,
sumidoiros e de
mellora dos espa-
cios públicos xes-
tionáronse no últi-
mo ano. Como
novidade, o siste-
ma de depuración
de residuais de
San Cibrao.

Obradoiro: misión cumprida
Os participantes
no Obradoiro de
Emprego “Oimbra”
cumpriron o seu
obxectivo: apren-
der oficios con
futuro e contribuir
á recuperación do
patrimonio munici-
pal e de espacios
públicos.

Non ó terrorismo
A Corporación
municipal e moi-
tos veciños e
veciñas de Oimbra
solidarizáronse
coas víctimas dos
atentados do 11-
M en Madrid. As
bandeiras da Con-
sistorial ondearon
a media asta.

Desde as primeiras
eleccións municipais,
no 1979, Alfonso Vi-
llarino ostenta a al-
caldía de Oimbra. P-
ara conmemora-los
25 anos no cargo, ex-
concelleiros e cargos
electos na actual Cor-
poración rendíronlle
unha homenaxe na
Casa do Concello. O
acto servíu para revi-
vir momentos impor-
tantes do progreso de
Oimbra.

Alfonso Villarino cumpríu 25 anos como alcalde

A sétima edición da Feira do Pemento
de Oimbra volveu reivindica-la condi-
ción de principal evento gastronómico
do verán na comarca de Verín. Centos
de persoas participaron na comida
popular, e nos distintos actos organiza-
dos polo Concello, coa colaboración
de varias institucións públicas e priva-
das. Foi unha xornada para degusta-lo
producto “estrela” da nosa horta, pero
tamén para disfrutar da música, dos
expositores e da compaña de veciños e
veciñas procedentes de tódolos pobos
do noso municipio e doutras zonas da
provincia e do Norte de Portugal.
Unha feira que vai a máis e que debe
perdurar como escaparate de Oimbra.

Novo éxito do “pemento”
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É certo que a Corporación de Oimbra
se decatou hai xa tempo da necesidade
de impulsa-las iniciativas de emprego
como paliativo a un grave problema
que afecta especialmente ós concellos
da Galicia interior, como é a progresi-
va perda de poboación, abandono das
terras productivas, escaso tecido in-
dustrial, etc. Xa a mediados dos anos
90 promovéronse as primeiras iniciati-
vas municipais, en colaboración coa
Xunta de Galicia, para abordar un reto
importante: contribuir á cualificación
profesional das persoas que estaban en
situación de desemprego ou que aspira-
ban a novas metas laborais, e aprovei-
tar ese esforzo no beneficio social.
Neste tempo realizáronse múltiples
contratacións de veciños e veciñas para
integrar brigadas municipais de obras e
de servizos, ou para mellora-lo funcio-
namento administrativo da propia insti-
tución local.

Algúns anos despois, e coa pers-
pectiva que nos ofrece o paso do
tempo, pode dicirse que aquel espíri-
to inicial non decaeu e que está, se
cabe, máis vivo que nunca. A expe-
riencia do Obradoiro de Emprego
“Oimbra”, que se desenvolveu duran-
te un ano, entre 2003 e 2004, é admi-
rado como exemplo a seguir na xes-
tión dos fondos públicos destinados á
dinamización laboral do Concello de
Oimbra. Tamén o Plan Labora, no
que colabora o noso Concello e a
Xunta de Galicia,  constitúe outra boa
oportunidade, sobre todo para os
máis xoves do noso municipio.

Cabe agardar agora que esta von-
tade de progreso continúe no futuro,
asentando as bases que permitan a
tódolos nosos veciños e veciñas dis-
frutar dun bo nivel de vida en Oim-
bra, sen necesidade de ter que mar-
char a outros lugares.

As políticas de promoción do emprego, a
través de escolas-taller, obradoiros, sub-
vencións para a creación de empresas ou
autoemprego, o Plan Labora, etc., seme-
llan clave para asenta-la poboación. O
Concello de Oimbra e a Xunta deben
seguir colaborando para facer realidade
esa lexítima aspiración.

O fomento do emprego debe seguir
sendo prioridade do ConcelloED                  dito

   rial

Gastos de persoal 337.500,00
Gastos en bens correntes e servizos 173.500,00
Gastos financeiros 14.875,00
Transferencias correntes 90.600,00
Investimentos reais 357.725,00
Transferencias de capital 26.800,00
Pasivos financeiros 29.500,00

Total gastos: 1.030.500,00
Impostos directos 126.420,00
Impostos indirectos -----
Taxas e outros ingresos 82.758,00
Transferencias correntes 542.775,00
Ingresos patrimoniais 1.500,00
Alleamento de investimentos reais
Transferencias de capital
Pasivos financeiros

-----
195.532,00

81.515,00
Total ingresos: 1.030.500,00
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Bens correntes, servizos e investimentos representan máis do 51 por cento do total de gastos

O fomento do emprego repercute na capítulo de gastos de persoal

O Concello dispuxo este ano dun orzamento de un millón de euros

Transferencias correntes e impos-
tos directos supoñen os principais
recursos económicos.

Investimentos reais é o capítulo
de gastos máis importante do
orzamento de 2004.

Oimbra segue a ser un dos conce-
llos cunha baixa taxa de en-
debedamento municipal.

O noso Concello con-
tou durante o exercicio
económico de 2004 cun
orzamento que supera por
pouco o millón de euros.
Como en anos anteriores
son significativos nos capí-
tulos de gastos os bens
correntes e servizos, perso-
al, investimentos reais e
transferencias correntes, e
nunha porcentaxe moito
menor, os gastos e os pasi-
vos financeiros.

Nos capítulos de in-
gresos, volven primar so-
bre os demais os das

transferencias correntes e
as de capital, que proce-
den das aportacións do
Estado e da Comunidade
Autónoma de Galicia (su-
poñen o 71,6 %), os im-
postos directos, as taxas,
os ingresos patrimoniais e
os pasivos financeiros.
Así, un ano máis, o Con-
cello de Oimbra  mantén,
a pesar da limitación dos
recursos económicos, un
nivel de investimento se-
mellante ó de anos prece-
dentes, fuxindo do ende-
bedamento municipal.
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Reparación dos estragos
causados polo lume nas

conduccións de auga

A Consellería de Medio Am-
biente atendeu a solicitude do
Concello de Oimbra para efec-
tua-la reparación urxente das
instalacións de abastecemento
afectadas polos incendios en
Chas e Videferre. As xestións
do alcalde, Alfonso Villarino,
co conselleiro Xosé Manuel
Barreiro, tiveron unha respos-
ta rápida: Medio Ambiente
puxo en marcha os mecanis-
mos para axiliza-los traballos,
dando instrucción ó Concello
para que lle remitise un infor-
me detallado coas obras e o
orzamento necesarios.

O Concello xestiona que tódolos pobos teñan bos servizos

Cerca de 300 veciños e veciñas benefícianse das obras
de ampliación e renovación das redes hidráulicas
San Cibrao, Espiño e A Gran-
xa dispoñen agora de novas
redes de abastecemento e
saneamento, unha vez culmi-
nado o proxecto de Augas de
Galicia, complementado con
aportacións dos Planos Pro-
vinciais, por un importe global
de 360.000 euros. En San
Cibrao instalouse tamén un
moderno sistema de depura-
ción das augas residuais (ver
páxina 4). As obras de Espiño
consistiron na mellora do
saneamento e canalización
da auga potable dende as
novas captacións que garan-
ten o subministro durante
periodos estivais de seca.
Tamén en A Granxa se cana-
lizou un novo tramo de abas-
tecemento e de sumidoiros.

Á marxe deste proxecto,
o Concello xestionou tamén
ante Augas de Galicia as
obras para realizar novas
captacións de auga en As
Chas e Videferre, destinadas
a complementa-las redes de
abastecemento locais.

Renovación da rede de sumidoiros en Espiño.

Novas beirarrúas e reforma do alumeado público
Os Planos Provinciais de Obras, co-financiados pola Depu-
tación de Ourense e o Concello de Oimbra, incluiron os pro-
xectos de construcción de beirarrúas e mellora da ilumina-
ción pública en Casas dos Montes (unha parte completou-
se co Obradoiro de Emprego). Outras actuacións, que se
adxudicarán en breve prazo, serán as da construcción
dunha pista polideportiva en Bousés, onde tamén se reali-
zarán obras para mellora-lo alumeado. En A Granxa, tamén
incluído nos Planos Provinciais de 2004, figura a construc-
ción dun tramo de beirarrúas, que contribuirá á mellora esté-
tica do pobo e á seguridade vial dos veciños.

Iniciativas para mellora-la rede viaria local
Unha brigada de obras da Deputación Provincial de Ourense
desprazouse ata Bousés para subsanar diversos problemas de
drenaxe da estrada e acondiciona-las gabias. Esta brigada
realiza periódicamente traballos de bacheo na maior parte das
estradas e camiños do noso municipio. As obras de pavimen-
tación tamén benefician ós veciños da Granxa. Na rúa Central
acometeuse a renovación do firme, despois de que se proce-
dese á canalización das redes de abastecemento e de sanea-
mento. 

Piscina e área recreativa en Casas dos Montes
Unha vella aspiración dos veciños e visitantes de Casas dos
Montes fíxose realidade: o Concello de Oimbra, a través do
Obradoiro de Emprego, completou unha área recreativa, coa
particularidade de que dispón dunha pequena piscina que xa
foi utilizada durante o pasado verán polos máis atrevidos. No
entorno instaláronse unha barbacoa, mesas e bancadas de
pedra, e unha fonte ornamental, confeccionada polos alum-
nos do módulo de cantería.
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O proxecto, con 180 mil euros de orzamento, xestionouse a través do Plan INTERREG

A parroquia de San Cibrao estrea un novo sistema
de depuración das augas residuais domésticas

San Cibrao conta cun novo siste-
ma de depuración das augas fecais
domésticas, a través dun convenio
entre o propio Concello e a De-
putación de Ourense, dentro do
programa Daredo, promovido polo
Plan INTERREG III. O obxecti-

vo desta iniciativa é ofrecer novos
métodos de depuración e trata-
mento de augas, diferenciados das
tradicionais fosas sépticas, para
pequenos ou medianos núcleos de
poboación coma o noso, e erradicar
deste xeito os verquidos incontro-

lados que aínda contaminan os
nosos ríos.

A nova depuradora ten capaci-
dade para trata-los resíduos dun-
has 250 persoas. O seu custe é de
180 mil euros (en torno ós 30
millóns de pesetas).

Unha aposta a prol do medio ambiente
A construcción da nova depuradora leva aparellada a instalación
dos colectores que conectan as fosas sépticas para conduci-las
augas fecais ata o centro de tratamento e eliminación de resíduos.
As novas instalacións precisan unha obra civil de formigón na
base, como paso previo á instalación da depuradora por medio
dunha grúa de grandes dimensións.

Inxéctase aire á planta de aireación, despois pasa á cámara de decantación, onde se produce
a separación das graxas dos sólidos. Eiquí, os tubos de recirculación de lodos activos fan que
eses lodos e as graxas que saen á superficie volvan a introducirse na cámara de aireación. O
ciclo ten una duración de entre 20 e 60 días. Ó introduci-lo aire, inxéctase tamén un fluxo bac-
teriano que é o que vai traballar coa materia orgánica, que queda degradada.

Para Andrés Castaño Ramos, responsable de
mantemento de Solucións Medioambientais e
Augas S.L., empresa que constrúe e instala as
depuradoras, a principal avantaxe deste siste-
ma respecto ás fosas sépticas é que non pre-
cisa da retirada de
lodos: “A auga sae
completamente depu-
rada, sendo apta para
regar calquera tipo de
zonas verdes, xardíns e
respecta tódolos valo-
res e niveis estableci-
dos pola lexislación
medioambiental”. Este
tipo de plantas son
autónomas, xa que unha central de datos con-
trola a distancia, vía módem, calquera inci-
dencia que se poida rexistrar.

Andrés Castaño Ramos

¿¿CCoommoo    ffuunncciioonnaa??
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A Fundación Comarcal
aspira a cinco

proxectos presentados
ó Plan INTERREG III

A Fundación para o de-
senvolvemento da Comar-
ca de Verín forma parte, a
través de distintas entida-
des desta comarca, en
cinco proxectos presenta-
dos ó programa europeo
Interreg III-A, nos que ta-
mén participan entidades
do Norte de Portugal. 

Dous dos proxectos
presentados perseguen a
creación dunha "Rede
Galaico-Portuguesa de for-
mación turística-cultural" e
neles participan como so-
cios o Concello de Arbo, a
Mancomunidade de Verín,
o Concello de Riós, a Aso-
ciación de Desenvolvemen-
to da Região do Alto Táme-
ga (ADRAT) e a Asociación
de Desenvolvemento Rural
Vale do Minho. A través dun
destes proxectos, valorado
en 1.990.000 euros, preten-
dese crear unha rede para
a promoción do turismo cul-
tural entre Galicia e Portu-
gal.

Fomento do emprego
O Concello contou durante o
verán cunha brigada contrain-
cendios de sete operarios. A
través dun convenio con
Asuntos Sociais, hablitou un-
ha brigada de obras con seis
operarios. Tamén, a través do
Plan Labora, facilitou ocupa-
ción a outras tres persoas do
noso municipio.

Centro Social de As Chas
A Xunta investirá 29.000 euros,
dos 41.428 necesarios, para
remata-lo centro social e da
terceira idade de As Chas. A
achega autonómica efectuara-
sa en tres anualidades: 6 mil
euros en 2004; 11 mil, en 2005;
e 12 mil, en 2006. Con anterio-
ridade, o Concello asinara un
convenio con Asuntos Sociais
para inicia-los traballos de
construcción deste centro que
se pretende sirva para dinami-
za-la vida social no pobo.

Explotacións agrarias
O Concello contribuíu de xeito
gratuito á legalización de corte-
llos e alpendres de explota-
cións agrarias. En total, regula-
rizáronse unhas 30 explota-
cións, que quedarán reflectidas
nas futuras normas de planea-
mento urbanístico e poderán
acceder ás subvencións das
Administracións competentes.

O Parque Comarcal de Bombeiros dispón de 16 bombei-
ros e cinco modernos vehículos: unha autoescada de 32
metros, un camioneta de primeira intervención con equipo de
excarceración pequeno e outro máis amplo, con capacidade
para 3.500 litros de auga; un coche de mando; e un vehículo
nodriza con posibilidade de levar 8.000 litros de auga.

O Parque de Bombeiros de Verín
cubre as emerxencias da comarca

Palmou, Baltar e Villarino, na inauguración
A posta en servizo do Parque Comarcal de Bombeiros reuníu
no polígono de Pazos, en Verín, a unha representación insti-
tucional, encabezada polo conselleiro de Xustiza, Xesús Pal-
mou, e polo titular da Deputación, José Luis Baltar. Xunto a
eles, tódolos alcaldes da comarca. O de Oimbra, Alfonso
Villarino, presenciou (na imaxe) os simulacros de emerxencia
e salvamento que realizaron os novos bombeiros.

Quince mulleres participaron nun curso formativo (na
imaxe superior), que incluíu os módulos de informática,
políticas de igualdade e orientación aboral (este último,
impartido pola técnica local de emprego do Concello de
Oimbra). O curso, organizado polo Concello, coa cola-
boración da Consellería de Asuntos Sociais e do Fondo
Social Europeo, desenvolveuse entre setembro e outu-
bro, con 100 horas de duración.

Outra actividade destinada a fomenta-la ocupación
laboral foi un curso de corte e confección (na foto infe-
rior), organizado pola Asociación “Soutullo” para confec-
ciona-los traxes da nova Banda de Gaitas de Oimbra.
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Os 34 participantes recibirán un diploma acreditativo da súa especialización laboral

Dirección, monitores e alumnos/as comparten o mérito dun traballo ben feito

Unha experiencia que pode ser útil para acceder ó mercado de traballo

O Obradoiro de Emprego, auspiciado polo Concello de Oimbra maila Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, contribuiu a mellora-la cuali-
ficación laboral de moita xente, e sobre todo das mulleres, un colectivo con dificultades para acceder ó mercado de traballo no eido rural.
A Consellería de Emprego e o Concello de Oimbra aportaron os algo máis de 550 mil euros que serviron para aboa-los salarios e os materiais das obras.
Durante o ano de duración do Obradoiro completouse o proceso formativo e tódalas obras contempladas no proxecto inicial.
O alcalde, Alfonso Villarino, agradece o esforzo realizado por monitores e alumnos e asegura que se está xestionando coa Xunta outro Obradoiro.

O mérito dos obxectivos cumpridos
polo Obradoiro de Emprego “Oimbra”
recaeron a partes iguais na dirección,
nos administrativos, profesores, moni-
tores e alumnos/as. Os 34 participantes
aprenderon os oficios de albanelería,

cantería e restauración de áreas degra-
dadas, e traballaron na recuperación
de edificios e lugares públicos do noso
municipio. O Concello de Oimbra xes-
tiona agora unha segunda fase para
completar novos traballos de restaura-

ción de elementos patrimoniais e de
espacios de uso compartido polos
nosos veciños e veciñas. Contémplase
un número semellante de alumnos (en
torno ós trinta), coa posibilidade de
incluir algún módulo máis.

Mª Pilar Vila
González

Camilo García
García

Fernando Santana
Afonso

Milagros Prada
Pardo

Marina Alonso
Pardo

“Eu destacaría, entre os moi-
tos traballos que fixemos, o
do campo de San Cibrao, e
tamén o compañeirismo que
tivemos, apoiándonos todos,
uns ós outros. Elexín o módu-
lo de xardinería porque me
gusta coida-las prantas. Es-
tes obradoiros permiten fa-
cer cousas que, non existir,
ao mellor non se facían. Pen-
so que debe continuar”.

“No módulo de albanelería
fixemos peches de áreas
recreativas, a piscina de
Casas dos Montes e intala-
mos mesas e bancadas de
pedra en varios lugares. Eu
xa tiña algo de experiencia,
pero esto axudoume a coller
máis práctica. Outra cousa
útil foron as charlas sobre
busca de emprego e seguri-
dade laboral”.

“Eu xa traballara no Concello
por tempadas, pero nestes
obradoiros sempre se apren-
den cousas novas. Esto axu-
da a coller experiencia e ta-
mén compensa a falla de tra-
ballo que hai nas zonas
rurais. Do obradoiro, lembro
de xeito especial a boa orga-
nización e o bo ambiente que
tivemos entre todos os parti-
cipantes”.

“Como administrativa, quedei
ben contenta. O meu traballo
consistíu en leva-lo control
das faltas e a contabilidade.
Por sorte, só houbo dous pe-
quenos accidentes laborais,
pero sen chegar a causa-la
baixa dos alumnos. Nas cla-
ses de educación compen-
satoria participaron 13 perso-
as. Polo demais, cumpríronse
tódolos obxectivos.

“Non tiña experiencia antes
e agora sei moitas cousas
sobre xardíns, plantas, podas
de árbores, sementeiras, etc.
Fixemos traballos que hoxe
poden admirarse, como o xar-
dín e a arboreda do Rosal ou
a zona recreativa de San
Cibrao. Tamén quedei conten-
ta cos monitores e cos com-
pañeiros. Gustaríame repetir
noutra ocasión”.

MM ii ss ii óó nn   cc uu mm pp rr ii dd aa :: os part ic ipantes valoran como “posi t iva” a  súa exper iencia  no Obradoiro



P á x i n a  7

Obradoiro de Emprego “Oimbra”
A aprendizaxe, como medio para acceder ó mercado laboralA aprendizaxe, como medio para acceder ó mercado laboral

Módulos de restauración de áreas degradadas, cantería e albanelería.

As actuacións do Obradoiro de Emprego cen-
tráronse nas áreas recreativas do Támega (
foto 1), San Cibrao (5), O Rosal, Casas dos
Montes, Outeiro e Regueiro, a recuperación
da antiga calzada medieval (4) e a restaura-
ción do forno comunal da Granxa (3).

Nas áreas recreativas, os traballos con-
sistiron na limpeza e roza, creación de xar-
díns, prantación de céspede, instalación de
fontes e acondicionamento de zonas de xogos
infantís (en San Cibrao tamén se acondicio-
nou o edificio do centro social).

Na calzada medieval, os alumnos-traba-
lladores substituiron as zonas de formigón por
pedra, recuperando así a tipoloxía orixinal
desta vía de comunicación que vai dende a
praza rectoral ata a igrexa de Oimbra. Xunto a
estas actuacións procedeuse á instalación
soterrada das redes de auga, saneamento,
electricidade e iluminación pública.

Como complemento das referidas actua-
cións, as actividades e traballos ampliáronse
a outras, entre as que destacan a construc-
ción na Granxa dun forno veciñal, seguindo as
técnicas tradicionais, ou varios traballos nas
áreas recreativas de Rabal, O Outeiro e
Regueiro, estas dúas en Casas dos Montes.

Os alumnos tamén recibiron charlas téc-
nicas sobre a prevención de riscos laborais e
o coñecemento das normas de seguridade e
saúde no traballo. Tamén se impartíu un curso
de iniciación á informática e clases de educa-
ción compensatoria para aqueles alumnos/as
que non dispoñían de graduado escolar.
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O Partido Popular repetíu o éxito en Oiimbra o 13-X
O Partido Popular refrendou en Oimbra nas eleccións europeas, o
13 de xuño, o éxito das eleccións xerais do mes de marzo. A can-
didatura encabezada por Jaime Mayor Oreja acadou máis do 70
por cento dos votos emitidos polos nosos veciños e veciñas. Deste
xeito, os “populares” manteñen a hexemonía electoral no noso
municipio dende hai case dúas décadas, refrendada nos diferentes
comicios celebrados dende entón (municipais, europeos, xerais e
autonómicos). O 13-X baixou o índice de participación en Oim-
bra, co 67,96% (en cifras, 184 votantes menos que nas eleccións
de marzo). A próxima cita será o 20 febreiro de 2005, co referen-
dum sobre a Constitución Europea.

PSOE e BNG manteñen posicións neste municipio
Resultados das Eleccións Europeas do 13-X en Oimbra

esquerda unida
izquierda unida

813 256 71 3 9 7

P  G-PSOE
DE

OUTROS NULOS/EN
BRANCO

Censo

Votantes

1.701

1.159

67,96

32,04

Participación %

Abstención %

Mentres o Partido Popular medrou un
punto porcentualmente, en compara-
ción coas eleccións do 14-M, o PSdeG-
PSOE experimentou un retroceso de 7
décimas, pasando do 22,7% ó 22%. O
BNG, pola súa parte, mantívose como
terceira forza política no noso concello,
cunha porcentaxe que oscilou entre os
6,12 das eleccións europeas e o 7,41
das xerais de marzo.

EE ll ee cc cc ii óó nn ss   óó   PP aa rr ll aa mm ee nn tt oo   EE uu rr oo pp ee oo

Plan Xeral de Ordenación Municipal
MMarcando as pautas do ffuuttuurroo do noso municipio

O Concello de Oimbra tramita a elabora-
ción do Plan Xeral de Ordenación Muni-
cipal. Este será o instrumento legal que
marque as pautas do desenvolvemento
urbanístico e industrial do municipal du-
rante varias décadas. O equipo técnico
ten previsto entrega-lo avance nos próxi-
mos días, que dará lugar, despois, á
aprobación inicial e á exposición públi-
ca. Neste periodo, os particulares e pro-
pietarios de parcelas poderán compro-
bar-la situación na que van queda-las
distintas zonas (solo rústico, zonas ver-
des, uso dotacional, industrial, etc.), e
presenta-las alegacións oportunas. Re-
matado o prazo legal de exposición pú-
blica, abrirase un novo período no que
os técnicos analizarán e avaliarán tóda-
las alegacións, que, no caso de seren
aceptadas, quedarán incluídas no futuro
planeamento do municipio.

Da elaboración do Plan Xeral de
Ordenación Municipal encárgase un
equipo multidisciplinar, integrado por
arquitectos, biólogos, xeólogos, enxe-
ñeiros agrónomos, de camiños, etc.

A Corporación de Oimbra tomou a

iniciativa de dispór dun Plan Xeral xa
que, coa promulgación da Lei do Solo de
Galicia, este modelo de planificación ur-
banística é agora o único elemento que
habilita para a ordenación integral dun
concello coma o noso.

Na elaboración do Plan Xeral de
Ordenación interveñen o Concello, que
tazou as liñas de traballo a seguir, e os
propios veciños, na fase posterior de
exposición ó público. É importante que a
nosa poboación participe en tódalas
fases do proceso de elaboración e trami-
tación, facéndose oír, para expresar
necesidades, arelas, etc., sobre algo tan
importante como o esceario no que se
representa a súa vida social.

A filosofía do futuro planeamento
urbanístico parte do obxectivo, como
referencia, de acadar un modelo que, sen
renunciar a unha auténtica modernidade,
preserve os valores esenciais do noso
territorio, sexan naturais ou artificiais, e
facilite unha explotación racional dos
recursos tradicionais, como medio para
acadar unha mellor calidade de vida para
o conxunto da nosa poboación.

O planeamento aposta polo progreso
do concello de Oimbra, sen renunciar

ós valores esenciais do noso territorio.
Será un instrumento que facilitará a

legalización das vivendas que incumplen
a normativa vixente.

O Plan delimitará as normas de
edificabilidade e as zonas

verdes, industriais e dotacionais
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Nen sequera un día chuvioso do mes de agosto é quen de desluci-la
Feira do Pemento de Oimbra, que cumpríu este ano a súa sétima edi-
ción. O programa festivo comezou cun pasarrúas a cargo da nova
Banda de Gaitas de Oimbra, que fixo a súa presentación oficial neste
acto. Houbo tamén, como xa é tradicional, o concurso de pratos de
cociña, co pemento como principal ingredente, e actuacións dos gru-
pos de baile rexional e pandereiteiras da Asociación Cultural “Soutu-
llo” de Oimbra. Todo elo, nun recinto feiral ateigado de expositores do
noso municipio e doutras zonas da comarca e da provincia.

O presidente da Deputa-
ción Provincial de Ou-
rense, José Luis Baltar,
foi unha das autoridades
convidadas á Feira. Ta-
mén asistiron delegados
da Xunta, deputados e
alcaldes da nosa comar-
ca. Precisamente, a De-
putación Provincial de
Ourense foi unha das
Administracións públicas
que colaborou co Con-
cello na organización da
“VII Feira do Pemento”.
Importante foi o apoio de
Caixanova, da Funda-
ción Comarcal de Verín,
e da Comisión de Veci-
ños de Oimbra, que
aportaron moitas horas
de traballo para que esta
feira gastronómica fose
do agrado de cantos a
visitaron e participaron
nela.

A Asociación Cultural
“Soutullo” amenizou a
feira pola mañá, no
tempo que moitos visi-
tantes aproveitaban para
percorre-los expositores
do recinto feiral. Foi
tamén a ocasión de
coñece-la nova forma-
ción musical de Oimbra,
na que atopamos gaitei-
ros veteranos con outros
máis novos, pero igual
de ilusionados.

Pementos e viño de Oimbra, en perfecta sincronía nos
padais dos asistentes á feira, e acompañantes ideais
dun menú a base de productos típicos da nosa gas-
tronomía. Cociñáronse uns 800 quilos de pementos
fritidos, pero no concurso gastronómico (houbo pre-
mios para tódalas participantes) puido comprobarse a
variedade de pratos cos que pode combinarse o pro-
ducto estrela da nosa horta. Á marxe desta Feira, o
Parador de Verín organizou, do 8 ó 17 de outubro, as
“II Xornadas Gastronómicas do Pemento de Oimbra”,
nas que acompañou a todo tipo de carnes e pescados.
Tamén eiquí, como non podía ser menos, o éxito foi
“total”, segundo a dirección do Parador Nacional.

A Feira cumpríu con éxito á sétima edición

A producción de pementos chegou
este ano ata as 130 toneladas



P á x i n a  1 0

A teleasistencia, de moita utilidade
para persoas que viven soas

Este servizo social, subvencionado pola Depu-
tación Provincial de Ourense, a Xunta de Galicia
e o Ministerio de Traballo, permite ás persoas
que viven soas activar un dispositivo de emer-
xencia que levan en forma de pulseira para avi-
sar de calquera problema ou incidencia que lles
poida xurdir. Está especialmente indicado para
persoas maiores, que padecen algunha enfer-
midade ou minusvalía. O sistema conecta ó
usuario do servizo coa Central de Atención per-
manente as 24 horas do día, durante todo o ano
(festivos incluídos). Nesta Central dispoñen
dunha ficha completa con datos do usuario e
información dos recursos necesarios para ofre-
ce-la axuda máis convinte en cada caso. Pode
solicitarse ou recabar máis información nos Ser-
vizos Sociais do Concello de Oimbra: Casa
Consistorial (tfno. 988 426 160).

Servizos Sociais tramitou máis de 300 expedentes de solicitudes e axudas
A memoria estatística do departamento
municipal de Servicios Sociais de Oim-
bra reflicte que durante o pasado ano
se atenderon máis de 300 solicitudes
de axudas, subvencións, becas, ali-
mentos, etc. Este servicio tamén infor-
ma e asesora a tódolos veciños e deri-
va algúns trámites cara a outros orga-
nismos públicos. Algúns programas
asistenciais que poden tramitarse a tra-
vés dos Servizos Sociais de Atención
Primaria:

Teleasistencia domiciliaria.
Axuda a Domicilio.
Becas de educación.
Pensións de xubilación.
Pensións de invalidez.

Axudas integración do menor.
Pensións de invalidez agraria.
Pensións Seguridade Social.
Pensións de viuvedade.
Auxilio por defunción.
Inclusión de beneficiarios en cartilla.
Solicitudes de alta no réxime agrario.
Declaracións anuais de mínimos.
Declar. de pensións non contributivas.
Declaracións de LISMI.
Prestación familiar por fillo a cargo.
Solicitudes de incapacidade temporal.
Revisión anual de RISGA.
Axudas de emerxencia social.

Abono social de Telefónica.
Asistencia sanitaria a persoas con esca-
sos recursos.
Asistencia sanitaria por desemprego.
Axudas non periódicas para vivenda.
Prestación da Xunta por fillo.
Becas de Educación.
Axudas de educación do Concello.
Balnearios do IMSERSO.
Balnearios da Xunta.
Solicitude de vacacións do IMSERSO.
Solicitude de ingreso en residencia.
Solicitude de emerxencia social.
Solic. de recoñecemento de minusvalía.

Gran Cabalgata
Día 5 de xaneiro
Hora: 16:30

Agasallos para tódolos
nenos e nenas menores
de 12 anos, previa inscrición
na Casa do Concello ou no tfno: 988 426 160

Organizan: Concello de Oimbra
e Asociación Cultural “Soutullo”
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Premio para a páxina web do colexio
O noso colexio foi un dos primeiros da provincia de Ourense
que dispuxo de páxina web, na que se recollen as característi-
cas do centro e as iniciativas que desenvolve. O seu deseño
innovador, coordenado por Agustín Aparicio Peláez, mereceu
un accésit nos premios SIEGA, convocados pola Consellería de
Educación da Xunta de Galicia (www.edu.xunta.es).

Internet  no  rural,
accesible  a  tódol@s  veciñ@s

O Concello de Oimbra asinou coa Deputación o convenio
para dispór do servizo de Internet Rural, promovido polo
Ministerio de Innovación, Industria e Comercio. Trátase dun
sistema de acceso á Internet a través de banda ancha vía
satélite, cunha capacidade de transmisión de datos superior
á liña ADSL. O Concello ten habilitado agora un local para
acolle-los equipos informáticos e o sistema de transmisión.
Son de uso público para que os veciños e veciñas que o
desexen poidan acceder á rede de xeito gratuito. Oimbra
engádese así ós concellos rurais que dispoñen deste servi-
zo en Galicia.

A tradición musical continúaA tradición musical continúa
A nova Banda de Gaitas de Oimbra fixo a súa presentación
oficial durante a Feira do Pemento. Despois participou na
inauguración das piscinas de Casas dos Montes e nas cele-
bracións dos magostos. Está integrada por músicos de
tódalas idades e recolle o testigo que deixou a anterior
Banda de Gaitas do Concello.

Oimbra, terra de artistasOimbra, terra de artistas
Esta pode sela primeira reflexión dos que visitaron na Feira
do Pemento o expositor compartido pola Asociación de
Mulleres Rurais “A Peneirada”, e das asociacións culturais
“Soutullo” de Oimbra e “Santa Cruz” de San Cibrao. Como
mostra, este botón do seu bo facer artístico e artesanal.
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25 anos de Corporacións democráticas en Oimbra
No ano 2004 cumpríronse os 25 anos desde a constitución
das primeiras Corporacións democráticas. Neste tempo
producíronse sete eleccións municipais, nas que os nosos
veciños e veciñas refrendaron a xestión de Alfonso Villari-

no Rodríguez, alcalde desde 1979, e dos grupos do goberno
municipal que presidíu desde entón. Os concelleiros da
etapa democrática reuníronse para amosarlle-lo seu reco-
ñecemento e gratitude no nome do pobo de Oimbra.

HHoommeennaaxxee  ddooss  ccoonncceelllleeiirrooss  aa  AAllffoonnssoo  VViillllaarriinnoo

Alfonso, que nunca perdeu o tempo, recibíu como agasa-
llo dos seus compañeiros un fermoso reloxo. Despois, a
conmemoración das primeiras eleccións democráticas
continuou cun xantar, ó que asistiron tódolos concelleiros
que acompañaron a Villarino nas tarefas de goberno.

No salón de plenos da Consistorial de Oimbra reuníron-
se os concelleiros da etapa democrática para rendir
unha emotiva homenaxe a Alfonso. Foi tamén un tempo
para lembrar as vivencias dos que representaron ó noso
pobo nestes 25 anos de Democracia municipal.

Alcaldes  veteranos
Outro acto institucional ce-
lebrouse na Deputación
Provincial de Ourense. O
seu titular, José Luis Baltar,
reuníuse cos 17 alcaldes da
provincia que levan no
cargo desde as primeiras
eleccións municipais. Villa-
rino (na imaxe, a carón de
Baltar) comparte esta honra
cos alcaldes de A Peroxa,
Arnoia, Avión, Beade, Cen-
lle, Cortegada, Cualedro,
Paderne, Pontedeva, Quin-
tela de Leirado, Ramirás,
San Cibrao das Viñas, San-
diás, Taboadela, Vilamartín
e Xunqueira de Ambía.


