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Plan de Urbanismo

O equipo redactor ultima a elaboración
A mellora das redes de abastecemento
Oimbra deu un SÍ maioritarío no refedo novo Plan Xeral de Ordenación Munirendo sobre a Constitución Europea,
e sumidoiros, así como a reforma das
cipal, coas adaptacións requeridas pola
con máis do 88 por cento dos votos
infraestructuras viarias, seguen a cenLei do Solo de Galicia. Agárdase que nos
emitidos. A segunda cita coas urnas
tra-las actuacións do Concello de Oimpróximos meses poida estar xa tramitada
foi
o
19
de
xuño,
cunha
nova
victoria
bra nos diferentes pobos do municipio.
a aprobación inicial por parte da Corpoa nivel local do Partido Popular. Esta
Outra liña de traballo encamíñase á
ración. Os seguintes trámites serán a
formación política acadou o apoio do
dotación de centros sociais, para foexposición pública, para que os veci65%
do
electorado.
Nesta
contenda
menta-la unión e a solidariedade da
ños/as poidan presenta-las alegacións
electoral,
o
PSdeG-PSOE
(18,9%)
nosa xente. Tamén contribúe á reforma
que estimen oportunas, e a remisión á
superou
ó
BNG
(14,6%).
de edificios e dotación de servizos que
Dirección Xeral de Urbanismo da
inciden na mellora da calidade de
mento da FEG
e
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e
AM
vida de todos.
coñ

e
Villarino recibe o r

P

e da Deputación

de Ourense, na homenaxe organizada por esta institución ós 17
alcaldes da nosa provincia que
continúan dende as eleccións de 1979. Neste acto
emotivo, o presidente da
institución provincial, José Luis Baltar, loubou o
esforzo realizado por
tódolos alcaldes e alcaldesas máis veteranos a
prol da rexeneración política e democrática da nosa
sociedade. Villarino, que
tamén é deputado provincial,
recibíu de Baltar un bastón de
mando honorífico (na imaxe e na
páxina 12).

O alcalde de Oimbra, Alfonso Villarino, recibíu, xunto ós outros
alcaldes que se manteñen ininterrumpidamente no cargo
dende as primeiras eleccións democráticas, diversas homenaxes no ámbito
provincial e autonómico.
O primeiro deles, organizado pola Federación
Galega de Municipios e
Provincias, tivo lugar en
Santiago de Compostela,
presidido polo anterior presidente da Xunta, Manuel
Fraga Iribarne.
Alfonso Villarino foi protagonista tamén na Deputación Provincial

A tradición continúa



A Festa do Pemento cumpríu a 8ª edición.
Veciños de tódolos pobos do municipio, e moitos visitantes, compartiron unha xornada gastronómica e de convivencia que se renova
tódolos anos. Houbo actuacións musicais e de
danza e das Pandereteiras da Asociación
“Soutullo”, expositores de productos agropecuarios e artesáns, concurso de pratos de
cociña, etc. Para moitos foi un día inesquecible e pensan xa na cita da próxima edición.

Aproveito estas datas para desexarlles a todos boas festas e un
próspero 2006, cheo de paz e felicidade. Alfonso Villarino

Páxina 2

Editorial

25 anos de democracia municipal: un tempo de progreso para todos
Cando botaron a anda-las primeiras institucións democráticas do noso país, a finais dos anos 70, aínda existían moitas dúbidas sobre o futuro, ameazado por forzas políticas, económicas, doctrinais e sociais que
pugnaban por mante-los privilexios de que gozaron
durante o réxime anterior ou para cambiar radicalmente a orde establecida. Xurdiron
daquela os primeiros concellos
democráticos, saídos das
eleccións de 1979, nos
que os nosos veciños
tiñan a ocasión de
elexir directamente
ós seus representantes na Corporación local de
Oimbra. Naquel
intre depositaron
a súa confianza
na candidatura
encabezada por
Alfonso Villarino Rodríguez, que sería
refrendada en tódalas
sucesivas convocatorias
electorais.
Agora, mirando cara atrás, podemos decatarnos dos cambios que experimentou
o concello de Oimbra neste tempo. Como é lóxico,
algúns pensan que se podían ter feito cousas diferentes, pero a práctica totalidade está dacordo en que
Oimbra é hoxe un concello que en pouco se parece ó
de 1979. Nestes 25 anos de democracia municipal

foron colocándose, pouco a pouco, as bases dun progreso que é perceptible en tódolos niveis.
Oimbra ten a honra de estar ben situado entre os
concellos galegos cun mellor nivel de vida, gracias ós
servizos e ás infraestructuras que se foron construindo
neste tempo: mellora das tarefas administrativas,
novos servizos, promoción do emprego, redes de abastecemento e
sumidoiros, recollida de lixo,
servizos sociais, mellores estradas, pistas
e camiños, etc. Asemade, outros indicativos desta
situación son o
baixo nivel de
desemprego
que se rexistra
no noso municipio e a boa
dinamización económica e laboral á
que contribuiron ás
distintas iniciativas públicas e privadas que se puxeron en marcha, e que deben
continuar no futuro. Neste empeño
debemos comprometernos todos, para non desviarnos do camiño do progreso e do benestar que
emprendimos hai xa máis de 25 anos, na convicción
de que será a mellor garantía para tódolos veciños e
veciñas de Oimbra e para as novas xeracións que
recollan o relevo.

O Concello dispuxo dun orzamento de 905 mil euros
Q O noso Concello dispuxo durante o exercicio económico de 2005 dun orzamento de 905 mil euros.
Como en anos anteriores
son significativos nos capítulos de gastos os bens
correntes e servicios, persoal, investimentos reais e
transferencias correntes, e,
nunha porcentaxe menor,
os gastos mailos pasivos
financeiros.
Nos capítulos de ingresos, volveu primar sobre os demais o das trans-

ferencias correntes, que
proceden das aportacións
do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia (superan o 60% %),
os impostos directos e
indirectos, as taxas, os
ingresos patrimoniais e as
transferencias de capital.
Así, un ano máis, o Concello de Oimbra mantén, a
pesar da limitación dos
recursos económicos, un
nivel de investimento semellante ó de anos precedentes. QQQQQQQQ
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Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos
Gastos financeiros
Transferencias correntes
Investimentos reais
Transferencias de capital
Pasivos financeiros
Total gastos:
Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas e outros ingresos
Transferencias correntes
Ingresos patrimoniais
Alleamento de investimentos reais
Transferencias de capital
Pasivos financeiros
Total ingresos:

219.000,00
189.700,00
15.200,00
97.200,00
346.000,00
7.300,00
35.100,00
905.000,00
124.250,00
--83.976,58
454.000,00
1.600,00
--176.538,42
64.635,00
905.000,00
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Xunta de Galicia e Concello colaboran en novos proxectos de i n t e r e s e p ú b l i c o
O compromiso da anterior Xunta de
Galicia con Oimbra foi constante
durante os sucesivos gobernos de
Manuel Fraga. Un exemplo deste
apoio ó noso municipio foron os convenios asinados en Verín coa Consellería de Política Agroalimentaria
(na imaxe, Alfonso Villarino e os outros alcaldes da nosa comarca con
Santiso Miramontes), que permitirán
adecenta-la área recreativa de Bousés, mellorar estradas, pistas e camiños en diferentes zonas do municipio e desenvolver outros proxectos
de reforma de espacios públicos e
de centros sociais.



O i m b r a contará cun centro de día para evita-lo
internamento de moitas persoas maiores
Oimbra contará cun
centro de día para
persoas maiores financiado pola Xunta de Galicia, segundo se recolle
nun acordo de colaboración asinado
entre a anterior
Consellería de Familia e o noso Concello. Para a súa
construción, a Consellería de Familia
realizará unha aportación
total
de
150.000 euros, distribuídos en dúas
anualidades orzamentarias.

A sinatura do convenio asistiron a anterior conselleira de Familia, Pilar Rojo, e Alfonso Villarino.

Servizo integral
Os centros de día constitúen un recurso de atención especializada que
presta un servizo integral aos maiores dependentes e serve de apoio á
familia coidadora, á vez
que permite ao usuario
continuar vivindo no seu
contorno. Desde a Consellería de Familia fomentouse a rede deste
tipo de instalacións, de
xeito que nun prazo medio todas as comarcas
galegas poidan contar
cun centro de día que
permita ofrecer un servizo próximo e accesible.

Zapatero reuníuse cos alcaldes da comarca para aborda-llo problema dos incendios
O alcalde de Oimbra, Alfonso Villarino,
participou en Verín na reunión que
mantiveron os presidentes do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, e
da Xunta, Emilio Pérez Touriño, cos
representantes dos concellos das
comarcas de Verín-Monterrei, Viana e
Conso-Frieiras, algunhas das máis
castigadas polos lumes forestais
durante o verán. O presidente anunciou que tódolos concellos que sofriron
lumes con nivel de “Alerta 1” poderán
acollerse ó Real Decreto sobre incendios. Outra das conclusións foi o da
“necesidade de mellora-lo operativo de
extinción e os traballos preventivos”.



Páxina 4

Outro ano importante para mellora-las infraestructuras locais

O Concello continúa coa modernización
dos servizos básicos en tódolos pobos
A reforma de estradas, rúas e camiños, o acondicionamento do patrimonio veciñal, a mellora de espacios públicos e
a dotación de centros sociais mereceron especial atención

Cumprida xa máis
da metade do
mandato da actual
Corporación
municipal (20032007), o balance
de xestión presenta unha interesante relación de
obras e proxectos
que sitúan a Oimbra á altura dos
concellos con
máis iniciativas da
nosa provincia.

As actuacións do Concello de Oimbra, que preside Alfonso Villarino Rodríguez, tiveron como obxectivo prioritario desde a toma de posesión da nova Corporación municipal dar resposta ás demandas de tódolos residentes no municipio, tentando distribuir do xeito máis racional posible os axustados recursos dos que dispón a nosa institución municipal. Aínda así, os proxectos de obras e servizos beneficiaron, en maior
ou menor medida, á práctica totalidade da nosa xente. Ao mesmo tempo, xestionáronse outras actuacións que xa están en marcha ou pendentes de execución, pero
que serán realidade en pouco tempo, e nas que colaboran outras Administracións
públicas, como a Xunta, a Deputación Provincial, o Goberno central ou a Unión Europea. A mellora da rede viaria, das redes de abastecemento de auga e de sumidoiros,
da iluminación pública, etc., son algúns exemplos deste esforzo compartido, que fan
de Oimbra un concello cun aceptable nivel de investimentos por habitante e ano.
Se a dotación de infraestructuras básicas é un obxectivo prioritario, non o é
menos a mellora dos servizos administrativos, facilitando a tódolos veciños unha xestión máis eficaz na tramitación de axudas e subvencións de tipo social, para acondicionamento de vivendas, para desenvolver proxectos empresariais e laborais, e información de todo tipo. O Concello colabora, asemade, con colectivos culturais, veciñais
e deportivos dispostos a dinamiza-lla vida social do noso municipio. As novas tecnoloxías da información, como o servizo gratuito de Internet Rural e na Biblioteca, tamén
están a disposición de tódolas persoas interesadas.

Bousés, O Rosal, As Chas e
Casas dos Montes, con
mellores infraestructuras locais
A área recreativa de Bousés, a pavimentación do
camiño do Porto Danto e o acondicionamento da rúa
do Ladairo, no Rosal, foron algunhas das obras
financiadas a través do convenio entre o Concello de
Oimbra e a Consellería de Política Agroalimentaria
da Xunta de Galicia. Nos traballos investíronse 45
mil euros. Outros proxectos de mellora da rede viaria local localízanse no acceso ó centro social de As
Chas e nun camiño das Casas dos Montes, cun
orzamento de 101.000 euros.

Acondicionamento da praza de
Oimbra e novo centro social
A Xunta aprobou tamén o acondicionamento da
praza de Oimbra, na finca do Bispado a carón da
igrexa, e da zona recreativa no entorno da Casa do
Concello. O investimento supera os 84.000 euros.
Outro proxecto importante é o da construcción
dun centro social a iniciativa da Comunidade de
Montes, pero que conta con apoio económico e
administrativo do propio Concello de Oimbra e do
Plan Leader Plus da Unión Europea.

Varios proxectos de mellora
adapta-las infraestructuras m
sidades. O Concello conside
cara a Verín, Portugal e a vert

T

O Plan de Urbanismo adáptase
á vixente Lei do Solo de Galicia
Continúa a tramitación do Plan Xeral de Ordenación
Municipal de Oimbra. Despois da aprobación inicial,
na que se realizou unha delimitación do solo (residencial, comercial, industrial, zonas verdes, etc.),
fixéronse as correccións para adapta-lo texto á nova
Lei do Solo de Galicia. O Concello está agora pendente do dictame da Xunta de Galicia.

A reforma da estrada de Oimb
construcción de beirarrúas, na
vación dos servizos hidráulicos
ós veciños e reforza-la segurid

O plan de sinalización
municipal, en trámite
O Concello de Oimbra desenvolverá un plan de sinalización municipal, coa premisa de que sexa ornamental, clarificador e respetuoso co noso entorno
paisaxístico e medioambiental. Vaise centrar na
localización dos núcleos, nos indicativos de dirección, na identificación da arquitectura popular e relixiosa e doutros lugares de interese. Para levar a
cabo este proxecto, o Concello solicitou unha subvención ó Plan Interreg, promovido pola Unión Europea, para desenvolver iniciativas de cohesión territorial en territorios transfronteirizos. Nesta zona, o
Interreg III apoia varios proxectos para mellora-las
infraestructuras viarias co Norte de Portugal.

A construcción de beirarrúas, a
alumeado público, contribúe t
nosos pobos. Varios proxectos
cumplen con este obxectivo do

da rede viaria serviron para
unicipais ás verdadeiras necera prioritaria a comunicación
ebración interior do municipio.

bra a San Ciprián consistíu na
a mellora da calzada e na renos, para ofrecer un mellor servizo
dade vial nesta zona.

aparellada á mellora da rede de
amén a mellora-la estética dos
acometidos nos últimos meses
o Concello.
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A estrada de San Cibrao,
máis segura para
conductores e viandantes
O Plano de Vías e Obras de colaboración entre
a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Oimbra permitíu acomete-la reforma da
estrada de Oimbra-San Cibrao no tramo do
grupo escolar. Os traballos consistiron na construcción de beirarrúas, no ensanche da calzada, e na mellora das redes de abastecemento e
saneamento, cun orzamento de 60.000 euros.
No mesmo proxecto incluíuse tamén a construcción de beirarrúas na rúa de San Roque de
Oimbra.

Novos tramos de beirarrúas
e mellora do alumeado
en varios núcleos
Os Planos Provinciais de Obras contemplaron o
investimento de case 100.000 euros en varios
núcleos de poboación do noso municipio. Centráronse na construcción de beirarrúas e de
mellora do alumeado público en O Rosal, Oimbra, A Granxa, Casas dos Montes e Videferre
(neste pobo só afectou á mellora da iluminación).

Reforma do lavadoiro
e da capela do San Antón,
nas Chas

A capela do San Antón
luce agora un novo
aspecto no acceso a
este pequeno templo de
As Chas, que goza de
gran fervor por parte de
moitos veciños e veciñas. O Concello e o Plan
Leader Plus tamén contribuir á restauración do
lavadoiro, un elemento
da arquitectura popular
que identifica ó pobo.

Foi unha obra cofinanciada polo Concello de
Oimbra e o Plan Leader Plus da comarca de
Verín-Monterrei centrada na recuperación da
arquitectura popular e relixiosa no pobo de As
Chas. Reformouse o lavadoiro da entrada do
pobo, con nova cuberta emellora do entorno, e
se acondicionou a fachada e o porche de acceso á capela do San Antón, na parte alta do
pobo, que disfruta de grande veneración nesta
zona do noso concello.

As brigadas de obras,
de utilidade permanente
Varias contratacións a través do Plan Labora ou
en convenio coa Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Ourense serviron de contribución do Concello de Oimbra a fomenta-lo
mercado laboral. Tres operarios, contratados
para a brigada de obras, encargáronse de realizar pequenas reparacións para mellorar infraestructuras e servizos municipais en diferentes
zonas do municipio. Por medio do Plan Labora
traballan no Concello outras catro persoas, en
tarefas administrativas e de apoio a outros servizos municipais. Tamén, en convenio coa Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia,
estivo operativa unha brigada de incendios,
integrada por sete persoas, que tivo traballo
extra durante o verán debido á plaga de lumes
forestais que teñiron de negro unha boa parte
da nosa comarca.

De iniciativa municipal,
coa colaboración da
Deputación de Ourense,
foi a construcción de
beirarrúas en varios
pobos e a mellora da
rede de alumeado público. O obxectivo foi
doble: por unha parte, a
dotación de novos puntos de luz, e, por outra,
contribuir o aforro enerxético.
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O director xeral de Emprego
presidíu a entrega dos
diplomas ós alumnos/as do
Obradoiro de Oimbra
O anterior director xeral de Emprego da Xunta de
Galicia, Manuel González Torres, e o delegado provincial da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e
Relacións Laborais, José Lage, presidiron, xunto ó
alcalde, Alfonso Villarino, a entrega de diplomas ós
alumnos/as do Obradoiro de Emprego “Oimbra”.
González Torres salientou que “os programas mixtos
de formación e emprego, a través dos que se poñen en
marcha os obradoiros de emprego e as escolas obradoiro, están orientados a proporcionar a formación
teórica e a experiencia laboral necesaria para permitir a incorporación ao mercado laboral das persoas
que están a buscar un posto de traballo”. Por iso os
contidos formativos destes proxectos pretenden facilitar os coñecementos fundamentais en cada unha das
distintas especialidades ocupacionais e son seleccionados en función das cualificacións que demandan os
mercados locais de emprego. O Concello de Oimbra
iniciou os trámites e o proxecto para desenvolver un
novo obradoiro de emprego nun futuro próximo. Na
imaxe superior, Alfonso Villarino entrega o diploma
a unha das alumnas; na inferior, o director xeral de
Emprego descubríu unha placa conmemorativa no
tramo da calzada medieval recuperada en Oimbra.



Aprendendo a coidar ás persoas maiores

A Banda de Gaitas volveu a Madrid

O edificio multiusos municipal, na antiga Cámara Agraria,
acolleu un curso de xeriatría, organizado polo Concello de
Oimbra, e dirixido a quince mulleres. Durante varias
semanas, as participantes aprenderon a coidar ás persoas
maiores. Tamén se teñen celebrado outros cursos de formación ocupacional, en colaboración coa Asociación Soutullo e a Xunta de Galicia.

Como aconteceu en anos anteriores, a Banda de Gaitas de
Oimbra e o grupo de danza da Agrupación Cultural “Soutullo” actuaron en Madrid con motivo do Día de Galicia.
Os nosos músicos amenizaron os actos organizados pola
Casa de Galicia na capital de España. Xa en Oimbra, foron
protagonistas da Festa do Pemento e dos festexos e romarías populares nos diferentes pobos do concello.
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Oimbra celebrou a VIII Feira do Pemento

Un concello orgulloso da súa xente e dos seus productos

A Denominación de Orixe, un valor engadido para o noso pemento
A Xunta de Galicia remitíulle á Unión
Europea en xuño de 2005 o expedente da “Denominación de orixe
protexida PEMENTO DE OIMBRA”,
polo que é previsible que nos próximos meses poida ter xa recoñecemento oficial. Elo vai supór un valor
engadido e de calidade importante
para este singular producto da nosa
horta.
Mentres, a capitalidade municipal centrou os actos da “VIII Feira do
Pemento”, o día 7 de agosto, que
volveu ser un acontecemento de
exaltación dos productos hortícolas
da nosa terra. Como en anos anteriores, foron moitos os veciños e
visitantes que se achegaron ata
Oimbra para degusta-los pementos
preparados de xeito diferente, para
participar na comida popular, ou
para presencia-los distintos actos
organizados polo Concello, coa colaboración da Deputación Provincial
de Ourense, Caixanova, Fundación
Comarcal de Verín e a Comisión de
Veciños de Oimbra. Todos vivimos
unha xornada de gran animación,
con pasarrúas, o concurso de pratos
de cociña co ingredente obrigado do
pemento maila actuación dos grupos de baile rexional e pandereteiras
da Asociación Cultural “Soutullo” de
Oimbra.
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Visita do conselleiro de Política Agroalimentaria a Oimbra

Santiso inaugurou Horto Verín e a Quinta do Buble
O anterior conselleiro de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural,
José Antonio Santiso Miramontes, visitou o Concello de Oimbra, onde foi recibido polo alcalde e varios membros da
Corporación Municipal. Nas Casas
dos Montes inaugurou a adega Quinta
do Buble, acollida á Denominación de
Orixe Monterrei, onde a Xunta de Galicia propiciou as axudas económicas para
cubri-la metade do orzamento total, que
foi de 270.000 euros. Trátase da zona de
maior altitude na que se cultivan videiras con variedades nobles e autóctonas
que contribúen a producir un viño de
gran calidade, que
mereceu o re-

coñecemento
do propio conselleiro e dos seus acompañantes, entre os
que figuraba o presidente da Deputación Provincial de Ourense, José Luis
Baltar, e varios alcaldes da comarca.
Posteriormente, Santiso Miramontes
asistíu no Parque Empresarial de Oimbra á inauguración oficial das instalacións de Horto Verín, nas que a Xunta
de Galicia aportou o 20% do investimento total (700.000 euros). Esta empresa
dispón dun moderno sistema de control,
selección e envasado de froitas que surten os mercados de toda Galicia, convertíndose nunha das máis importantes do
sector na nosa provincia.

Recepción na Casa do Concello de Oimbra

Inauguración da adega Quinta do Buble

Visita ás instalacións de Horto Verín
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Os problemas para vende-la uva ás adegas desluciron ó final
unha das mellores colleitas dos últimos anos na nosa comarca

A vendima superou os 1,2 millóns de quilos recollidos
Oimbra aporta arredor do 30 por cento
da producción da
Denominación de
Orixe Monterrei,
cifrada este ano en
1,2 millóns de quilos. Foi unha colleita “moi boa, de
madurez excelente,
inmellorable”, en
opinións dos técnicos. O principal problema foi a comercialización da uva,
que ó final acadou
prezos por baixo do
que se agardaba.

O que se plantexa
agora, co respaldo
do Consello Regulador e da Xunta, é a
creación de cooperativas, para garanti-la
venda da uva e
defender uns prezos
dignos, pero experiencias negativas
aínda non moi lonxanas fan que moita
xente se amose
escéptica, como é o
caso de Gema Pardo
e Servando Arias
(na imaxe, xunto a
varios familiares).

Productores e Administración coinciden na necesidade de fomenta-lo asociacionismo para
mellora-la comercialización e para establecer estratexias de mercado.

Para Severiano Feijóo Delgado, a colleita foi bastante
boa, ó que axudou un ano seco, pero “as últimas gotas
de setembro axudáronlle a completa-la maduración”.
Nesta ocasión recolleu nos 40 ferrados da súa propiedade uvas das variedades alicante, tempranillo, treixadura
e godello para producir unhas 300 olas de viño. Como
outros moitos veciños, o tinto foi para vender e o branco para a casa. Severiano apunta un problema importante: “Os fitosanitarios son cada vez máis caros e a uva
non se vende se hai moita, como nesta ocasión”.

Tamén na zona de O Rosal ten as súas videiras Isaac
García Delgado. Discrepa sobre a calificación da colleita, que él considera “regular” en cantidade, pero “boa en
calidade”. Isaac non foi alleo ás dificultades da comercialización, e pensa que a uva está mal pagada. A solución sería, pensa él, que en vez de traer uva de fora, que
o controlasen máis e que metan nas adegas a uva do
país, pagándolle ós agricultores un prezo digno e que
compense os moitos gastos e traballos que conleva o
coidado da viña.
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Servizos Sociais: sempre solidarios

No último ano atendéronse nas dependencias
municipais a máis de 400 usuarios/as
O departamento de Servizos Sociais
de Atención Primaria do Concello de
Oimbra, coordinado a través da
Mancomunidade de Verín-Monterrei,
abríu durante o ano 2004 algo máis
de 300 expedentes para solicitudes
de axudas, subvencións, pensións,

etc. Os recursos aplicados corresponden, na maior parte, a cuestións
referidas á necesidades básicas,
vivenda, prestacións de servizos sociais, etc. Os sectores de poboación
de maior incidencia son os da terceira idade, muller e xuventude.

Belén Jiménez, traballadora social:

A Mancomunidade deseña
un plan de prevención das
drogodependencias
A Mancomunidade de Concellos de
Verín-Monterrei desenvolve, a través do departamento de Servizos
Sociais de Atención Primaria, un
programa de prevención do consumo de drogodependencias, en colaboración co Comisionado do Plan
de Galicia sobre Drogas da Consellería de Sanidade. Este programa
diríxese, sobre todo, á poboación
en idade escolar. Un dos eixos de
traballo é a publicación da revista
“Entér@.te”, no que se recollen
estudios sobre as repercusións do
consumo de drogas, entrevistas a
profesores e alumnos, artigos científicos, enquisas e novas de interese sobre este tema.
Asemade realízanse xuntanzas
cos docentes e alumnos nos diferentes centros de ensino da nosa
comarca e programas radiofónicos
con rapaces e rapazas do Ensino
Secundario Obligatorio (ESO). Esta
iniciativa tenta axudar á poboación
máis nova, que é a que presenta
maior risco de introducirse no
mundo das drogodependencias, a
partir da información, dándolles
consellos preventivos e solucións,
no caso de que se atopen inmersos
nesta problemática.

Servizos Sociais de Atención Primaria

“O noso traballo céntrase en dar unha resposta
profesional a problemas de orixe social”
Servizos
Sociais de
Atención
Primaria de
Oimbra
Horario de atención
ó público:
martes e xoves
laborables,
de 9:00 a 14:30
Pregunta: ¿Que son os Servizos Sociais de Atención Primaria?
Belén: De xeito resumido, son programas específicos do noso Concello,
a maior parte das veces coordinados con outras Administracións públicas, como a Xunta de Galicia, e que realizan unha acción social globalizadora e polivalente, tentando dar unha resposta profesional a problemas de orixe social. Están dirixidos ó conxunto da poboación do noso
ámbito xeográfico e teñen por obxectivo promover e posibilitar o desenvolvemento do benestar individual e social de tódolos cidadáns do concello de Oimbra. Hoxe en día dependen da Mancomunidade de Concellos de Verín-Monterrei.
P: ¿Cales son os principais programas cos que traballan vostedes?
Belén: O Servizo Social de Atención Primaria desenvolve actualmente en
Oimbra e na Mancomunidade cinco programas de intervención que son os
de Información e Orientación; Apoio á Unidade Convivencial e Axuda a
Domicilio; Prevención; Reinserción e o Programa de Educación Familiar.
P: ¿Con estes programas cúbrense as necesidades básicas dos nosos
veciños e veciñas?
Belén: A capacidade para atender as necesidades básicas da nosa xente
depende do número de demandas e dos recursos existentes en cada
momento. Actualmente, as necesidades básicas da poboación están
cubertas nun nivel aceptable, aínda que a misión dos Servizos Sociais
non é limitarse ás necesidades básicas, senon contribuir ó desenvolvemento da comunidade, no seu conxunto.
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O Partido Popular, claro gañador no noso municipio
O Partido Popular foi o claro gañador
en Oimbra das eleccións autonómicas,
celebradas o pasado 19 de xuño.
Nesta importante cita electoral superou
o 65% dos votos emitidos polos nosos
veciños/as. O PSdeG-PSOE foi a segunda forza política máis votada
(18,9%), por diante do BNG, que acadou o 14,6%. Socialistas e nacionalistas pactaron un Goberno de coalición
na Xunta de Galicia.

Resultados das Eleccións Autonómicas do 19-X en Oimbra
P G-PSOE
DE

820

238

esquerda unida

184

FE de las
JONS

NULOS/EN
BRANCO

1

18

1

Censo

1.589

Participación %

79,4

Votantes

1.262

Abstención %

20,6

Unha década de hexemonía

A década de 1995-2005 está marcada en Oimbra
pola hexemonía do Partido Popular, forza política
que gañou neste tempo en tódalas convocatorias
electorais. Cabe salientar dos últimos comicios
autonómicos case que unha repetición dos celebrados catro anos atrás. De extrapolárense estes resultados ás eleccións municipais, o PP conservaría a
maioría absoluta na Corporación municipal de
Oimbra.
O Partido Popular perdeu a nivel de Galicia por
escaso marxe (acadou
37 escanos) a maioría
absoluta no Parlamento
autonómico e, polo tanto,
o Goberno da Xunta.
PSOE e BNG sumaron
38 deputados. A coalición bipartita convertíu a
Emilio Pérez Touriño en
presidente.
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Oimbra foi un dos concellos da provincia de
Ourense que rexistrou
maior participación na
xornada electoral para
elexi-los nosos representantes no Parlamento
galego. Este dato contrasta coa apatía que
presidíu catro meses
antes o referendo da
Constitución Europea.
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Oimbra dixo “ S Í ” á Constitución Europea
O “SÍ” acadou en Oimbra o 88,67% no
referendo sobre a Constitución Europea (20
de febreiro). Por esta opción decantáronse
775 veciños/as, mentres que 46 votaron
“NON” e 37 en branco (houbo tamén 16
votos nulos). A participación foi do
53,36%, máis de oito puntos por riba da
media rexistrada na provincia de Ourense
(45,07%). A próxima cita electoral serán os
comicios municipais (maio ou xuño de
2007).

Resultados
En porcentaxes

Branco 4,23

Nulos 1,84

Non
5,26

Abstención
46,64
Sí
88,67
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Os pilares da democracia municipal en Galicia

Os “25 anos de democracia municipal” celebráronse a nivel
provincial e autonómica co recoñecemento ós alcaldes e
alcaldesas que ostentaron o cargo desde as primeiras eleccións democráticas, en 1979. Alfonso Villarino Rodríguez reci-

bíu na Deputación de Ourense un bastón de mando honorífico, e en Santiago (na imaxe), un pergameo que lle entregou
o anterior presidente da Xunta, Manuel Fraga, no acto organizado pola Federación Galega de Municipios e Provincias.

Nadal e Aninovo en Oimbra

Unhas datas entrañables
para moitos

A Asociación Cultural “Soutullo”
mailo Concello de Oimbra organizan, un ano máis, a tradicional
Cabalgata de Reis. O día 5 de xaneiro están convidados todos, nenos e
maiores, a participar desta xornada
emotiva que deriva dunha tradición cristiá
que pervive despois de máis de dous mil anos.

Haberá agasallos para tódolos
nenos e nenas menores de 12
anos que previamente se inscriban na Casa do Concello, ou chamando ó teléfono 988 426 160. Non
fallará a tamén tradicional chocolatada
nen a actuación da Banda de Gaitas de
Oimbra.

Axudas para r e h a b i l i t a c i Û n de vivendas rurais
A través do decreto 228/2002, de 20 de
xuño, o Diario Oficial de Galicia deu publicidade ás condicións que rexerán a concesión
de subvencións para acondicionar vivendas
no medio rural. O prazo de solicitudes permanecerá en vigor ata o día 31 de decembro de 2005.

Entre os requisitos esixidos figura que os
ingresos familiares ponderados non exceden de 2,5 veces o salario mínimo interprofesional e que leven residindo dende hai
cinco anos, como mínimo, no noso concello
(esta condición non é necesaria para os
vivan fora de Galicia).

Información e tramitación de solicitudes:

Casa do Concello
de Oimbra
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