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Configuración de novos servizos
O Centro de Día será de utilidade para os nosos maiores
Éxito da Feira do Pemento

Apoio ás mulleres

Segue a tradición musical

A IX Feira do Pemento acolleu a centos de persoas
dispostas a disfrutar dun fermoso día festivo de
agosto. O xantar popular, as actuacións musicais, a
feira multisectorial e o bo tempo, contribuiron ó
exito desta nova edición.

Oimbra foi un dos primeiros concellos da comarca en elaborar un Plan de Igualdade entre Homes
e Mulleres. Asemade participa no convenio con
Vicepresidencia da Xunta para dispór dun Punto
de Información ás Mulleres.

A Banda de Gaitas do Concello de Oimbra, as
pandereteiras da Asociación Soutullo e a Banda
de Bousés son os continuadores da tradición
musical do noso concello e os animadores das
festas e romarías da nosa terra.
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Editorial

Na procura dun modelo de concello moderno e con miras ó futuro
A piques de remata-lo ano, pode ser esta unha boa
oportunidade para facer balance do que representaron
para o concello de Oimbra estes últimos doce meses.
Por sorte, e ao contrario do que aconteceu en boa
parte de Galicia, os lumes forestais aínda respetaron
esta fermosa terra, o que fala ben dos nosos
habitantes, xa que só se contabilizaron pequenos focos, que hoxe
aínda destacan entre o
verde dos nosos prados
e montes.
Foi un ano importante para levar
a cabo algúns dos
proxectos de servizos básicos que
demandaban os
nosos veciños e
veciñas. Algúns
xa están executados, outros en trámite de elaboración ou
licitación, e os menos
deberán agardar, por necesidades orzamentarias, a próximos exercicios económicos.
A mellora de camiños en Casas dos Monts e As
Chas, o proxecto de abastecemento a Videferre, a
praza maila área recreativa de Oimbra, a mellora das
infraestructuras básicas no Rosal, A Granxa e Bousés, etc., son algúns exemplos deste empeño do Con-

cello de Oimbra para ir sentando as bases dun progreso equilibrado do que se beneficiarán tódolos
pobos e parroquias do municipio. Outras actuacións
igualmente necesarias inciden na dotación de novos
centros sociais, como é o caso da capitalidade municipal, As Chas e O Rosal, coa importante
implicación dos propios veciños.
Tamén se realizan xestións para construi-las piscinas
municipais e a solicitude dun novo Obradoiro de Emprego, destinado a mellora-la
capacitación profesional dos nosos veciños e veciñas e facilitarlle-lo acceso ó
mercado laboral.
Neste esforzo do
Concello de Oimbra
é partícipe a Deputación Provincial de Ourense e, en menor medida, a
Xunta de Galicia.
Algunhas destas propostas deberían concretarse nos próximos meses, o mesmo que a aprobación definitiva do Plano Xeral de Ordenación Municipal, un instrumento importante de planificación
que debe establece-las liñas de crecemento de Oimbra durante as próximas décadas.

Os investimentos reais representan o maior capítulo de gastos
Investimentos
O Concello de Oimbra afrontou o
Persoal
41,44*
exercicio económico de 2006 cun
22,83*
orzamento de 970.000 euros.
Como en anos precedentes, os
capítulos de gastos máis importanOrzamento
tes son os referidos a investimen970.000
tos reais, persoal e bens correntes
euros
e servizos, xa que entre os tres
Transf.
supoñen máis do 82 por cento do Bens correntes
de capital
total. O orzamento de gastos com2,72*
e servizos
plétase con partidas moi inferiores
17,94*
Transferencias
para afronta-las transferencias
correntes
9,74*
correntes (9,74%), os pasivos
financeiros (4,02%) as transferen-

*En porcentaxe. Datos de 2006.

cias de capital (2,72%) e os gastos
financeiros (1,31%).
Os principais ingresos nas
arcas municipais do Concello de
Oimbra proceden das transferencias correntes e de capital (aportacións de outras Administracións
públicas), e dos impostos directos,
taxas e outros ingresos.
Ao igual que nos exercicios anteriores procúrase manter un baixo
nivel de endebedamento público, a
pesar do gran esforzo inversor realizado.

Páxina 3
O alcalde de Oimbra,
Alfonso Villarino,
durante a entrevista
que mantivo en Santiago de Compostela
co vicepresidente da
Xunta de Galicia,
Anxo Quintana. O
noso rexedor municipal tamén tivo reunións de traballo co
presidente da Deputación, José Luis Baltar, e cos delegados
de varias Consellerías da Xunta na provincia de Ourense.

ALFONSO VILLARINO REIVINDICA ANTE A
XUNTA DE GALICIA OBRAS E SERVIZOS
NECESARIOS PARA O NOSO MUNICIPIO
Q Xa cos anteriores gobernos da Xunta presididos por Manuel Fraga e
agora co bipartito, o Concello de Oimbra desenvolve un importante labor
para mellora-los servizos e as infraestructuras públicas en tódolos núcleos de poboación. O alcalde, Alfonso Villarino, plantexoulle ó vicepresidente, Anxo Quintana, a necesidade de habilitar no noso municipio un punto
de atención á infancia, para o que conta con parte das dependencias do
actual grupo escolar. Tamén se referíu á construcción do Centro de Día e
dunha vivenda comunitaria, destinados a atende-las necesidades prioritarias do colectivo de persoas maiores do noso municipio.
O alcalde de Oimbra reuníuse tamén nestes últimos meses cos delegados provinciais de Medio Rural, Xosé Rodríguez; Medio Ambiente,
Celso Fernández; Presidencia, Concepción Camiña; Política Territorial,
Raúl Fernández; Vicepresidencia e Benestar Social, Ferreiro Abelleira; e
de Educación, Gonzalo Iglesias Sueiro. Nas xuntanzas abordáronse diversos proxectos para mellora-los servizos públicos, educativos e as infraestructuras locais no noso concello.

R

=

A DEPUTACIÓN MAILA CONSELLERÍA
DE MEDIO RURAL COLABORAN NA
EXECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
IMPORTANTES PARA OIMBRA
O traballo nos despachos deu, como froito importante, o compromiso de execución
de destacadas infraestructuas para Oimbra. Por parte da Deputación Provincial de
Ourense, diversos proxectos de construcción de beirarrúas, pavimentacións e
redes de auga. Augas de Galicia implícase na mellora do abastecemento a Videferre; Medio Rural, na carballeira e na praza
de Oimbra, así como no acceso ó centro
social de As Chas;Traballo aportou varios
traballadores para as brigadas de obras
do Concello, etc.

¡Felices festas e próspero Aninovo!
Achegándonos a estas datas tan entrañables do Nada,l
quixera expresar, no nome da Corporación municipal e
dos traballadores do Concello, o desexo de que veñan
cheas de saúde e ledicia, e que o novo ano se encargue
de facer realidade eses proxectos e bos propósitos persoais que tódolos veciños e veciñas teñen en mente.

Alfonso Villarino Rodríguez, alcalde

=
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Novos proxectos serven para mellora-la calidade de vida da nosa xente

O Concello define as prioridades das obras na procura
de equilibra-los servizos en tódolos núcleos
A estrada de Videferre-Oimbra, novos tramos de beirarrúas, os centros sociais e a
mellora das redes de abastecemento e saneamento, proxectos salientables

Como en anos
precedentes, o
Concello de
Oimbra desenvolveu ou xestionou durante
o ano 2006
unha morea de
proxectos e iniciativas que xa
son perceptibles
en tódolos eidos
e que contribúen a melloralos servizos e,
en definitiva, a
calidade de
vida da nosa
xente.

OBRAS CON MEDIO RURAL
PARA OIMBRA E AS CHAS
Q A Consellería de Medio Rural asinou
un convenio co Concello de Oimbra para
levar a cabo varios proxectos de interese
na capitalidade municipal e nas Chas. A
cuantía económica é de 135.000 euros
para acomete-la mellora e acondicionamento da praza de Oimbra, a carón do
centro social e do centro de día, así
como a urbanización da carballeira que
acolle a Feira do Pemento, e a reforma
dos accesos ó centro social de As Chas,
de recente construción.
A CONSTRUCCIÓN DAS
PISCINAS, EN TRÁMITE
Q O Concello de Oimbra encargou unha
memoria que servirá de pauta para o
convenio que subscribirá coa Deputación
Provincial de Ourense para construir
unhas piscinas públicas na zona da Carballeira do Concello. O proxecto contempla tamén unha zona recreativa e un edificio que acollerá unha cafetería, vestiarios, servizos e o almacén.

Solicitude dun novo Obradoiro
O Concello presentoulle á Consellería de Traballo da
Xunta de Galicia a solicitude dun novo Obradoiro de
Emprego, coa finalidade de que preste apoio teórico e
práctico a 36 persoas do noso municipio. As especialidades demandadas son as de albanelería, canteiría e
medio ambiente. Os traballos a desenvolver que figuran
na memoria son os de adecentamento do casco antigo
de Oimbra, unha área recreativa en Videferre, etc. Na
imaxe, o forno de A Granxa, restaurado polo primeiro
Obradoiro de Emprego do Concello de Oimbra.

Máis proxectos

Q Os Planos Provinciais de
Obras, nos que participan a
Deputación de Ourense mailo
Concello de Oimbra, destinan
este ano 70.350 euros ás obras de
construcción de beirarrúas, pavimentacións e abastecemento no
Rosal, A Granxa e Videferre.
Tamén, outros 30.000 € para a
mellora do alumeado público.

Beirarrúas en Videferre

Operarios das brigadas municipais de
obras realizan traballos de reparación
de varios tramos de escaleiras nos
casco antigo de Oimbra. A recuperación do patrimonio é un obxectivo
sempre importante.
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Avanza a bo ritmo a construcción do Centro de Día
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A carón do centro
social de Oimbra
estáse a ultimar a
cosntrucción do
Centro de Día. Os
trámites comezaron
coa Consellería de
Familia do Goberno
de Manuel Fraga,
que aportou o financiamento para a primeira fase, e seguiron coa actual Vicepresidencia da

Xunta, que facilitou a segunda. O
custe do proxecto
ascende a 150.000
euros, dos que 90%
procede da aportación da Administración Autonómica, e o 10% restante, do Concello.
Agora trabállase
nas divisións e instalacións interiores
do edificio.

O centro social de As Chas amplía os servizos do pobo
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Os veciños e veciñas de As Chas
dispoñen agora dun
funcional e moderno
centro social, grazas
ó esforzo compartido pola Consellería
de Servizos Sociais
da Xunta de Galicia, a Vicepresidencia mailo Concello
de Oimbra.
Trátase dun edificio
construído en dous

niveis. A planta
baixa está contemplada para usos
varios, como almacén, e o primeiro
andar acolle os servizos e un gran
salón de actos, no
que xa se teñen
celebrado algúns
dos cursos e charlas promovidos
pola Asociación de
Mulleres.

Os veciños de O Rosal teñen un novo espacio comunitario
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Outra iniciativa
para dotar a tódolos núcleos do
municipio de centros sociais atopámo-la en O Rosal.
Eiquí procedeuse á
reforma da antiga
escola unitaria, a
carón do campo da
festa.
O investimento,
neste caso, é de
90.772 euros, cun 70

por cento de partación do Plan Leader Plus da Unión
Europea e do
Concello de Oimbra, e o resto, dos
propios veciños de
O Rosal. Este
núcleo equipárase
así ós outros
pobos do municipio que xa dispoñían de centros
sociais.
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O fomento do emprego e o acceso ás novas tecnoloxías,
outras prioridades non menos importantes
ABASTECEMENTO
PARA VIDEFERRE
Q O organismo autónomo Augas
de Galicia S.A. aprobou o proxecto,
que está pendente de adxudicación,
para acometer unha importante
mellora no abastecemento de auga
a Videferre. O orzamento de licitación é de 172.700 euros. Vanse
facer novas captacións e canalizacións, o bombeo e un novo depósito
con capacidade para 200 metros
cúbicos.
MELLORA DA REDE
VIARIA LOCAL
Q A Deputación Provincial de
Ourense implícase, un ano máis, no
desenvolvemento das infraestructuras viarias de Oimbra, a través de
dous importantes proxectos. Por
unha banda, destina 150.000 euros
a unha nova fase da estrada de
Oimbra a Videferre; e por outra,
75.000 euros para continua-la reforma da estrada de Oimbra-Rabal e
que serve para remata-la conexión
entre Oimbra e San Cibrao.
FOMENTO DO EMPREGO
Q Case vinte persoas estiveron
contratadas nestes últimos meses
polo Concello de Oimbra, a través
de convenios subvencionados con

varias Consellerías da Xunta. A
maior ocupación céntrase nas brigadas municipais de obras, con 12
operarios, pero tamén nas de Medio
Ambiente e no servizo de Axuda no
Fogar.
PLAN DE AFORRO
ENERXÉTICO
Q O Concello de Oimbra recibíu
unha subvención da Consellería de
Industria para acomete-lo Plan de
Aforro Enerxético. Trátase de reduci-lo custe do servizo, pero sen
afectar á calidade do mesmo, xa
que se manterán ou ampliarán os
puntos de luz nos diferentes núcleos do noso municipio.

Diversas iniciativas municipais, en colaboración coa Deputación Provincial de Ourense, contribúen a manter en bo estado a
comunicación por estrada entre os
distintos pobos do concello. As
estradas que comunican Oimbra
con Videferre e San Cibrao son
dúas das máis beneficiadas.

A BANDA ANCHA CHEGA
A TÓDOLOS POBOS
Q A Dirección Xeral de Promoción
Industrial e da Sociedade da Información, dependente da Consellería
de Innovación e Industria da Xunta
de Galicia, incluíu a Oimbra entre os
concellos galegos que se beneficiarán da primeira fase do programa de
extensión da banda ancha en zonas
rurais e illadas. A instalación, que
facilitará o acceso a Internet e ás
novas tecnoloxías da información,
corresponde a Telefónica de España S.A.

COOPERACIÓN
TRANSFRONTEIRIZA

Alfonso Villarino asistíu á xuntanza de Chaves xunto ós alcaldes do Val do Támega de Galicia
e do Norte de Portugal. Tamén
estivo presente o titular da
Deputación, José Luis Baltar,
xunto ó presidente e ó xerente
do Instituto Ourensán de Desenvolvemento (INORDE).

A promoción do emprego, a mellora das
infraestructuras e a conservación do legado cultural común son algunhas das iniciativas plasmadas xa pola Asociación de Desenvolvemento do Val do Támega,
que agrupa a Universidades e concellos raianos
de Ourense e Portugal.
Moitas delas forman parte de programas transfronteirizos da Unión Europea que tamén benefician a Oimbra.
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Xunta de Montes, Concello e Plan Leader contribuiron ó seu financiamento

Apertura do centro social de Oimbra

A apertura do Centro Social de Oimbra convertíuse nun sinxelo acto, presidido polo titular da Xunta Rectora de
Montes en Man Común, Antonio
Pardo Pérez, pero ó que asistiron moitos veciños e veciñas do pobo e o alcalde, Alfonso Villarino, en representación da Corporación Municipal. Trala
bendición ritual das instalacións, a
cargo de don Camilo Gómez, o presidente da Xunta de Montes anunciou
que o edificio xa estaba listo para cumpri-la súa función de ofertar novos servizos e dependencias á xente de Oimbra: sexa para celebrar reunións, actos
lúdicos e culturais, como tanatorio,
etc. A inauguración oficial terá lugar
máis adiante, conxuntamente co Centro de Día que se está a construir a
carón do novo edificio veciñal.
O Centro Social é un bo exemplo
de colaboración cidadá coas distintas
Administracións públicas, xa que foi
unha iniciativa da Xunta de Montes,
asumida despois para o seu financiamento polo Concello de Oimbra, o
Plan Leader Plus da Unión Europea e
os propios veciños e veciñas. O custe
da obra foi de 220.629 euros, para o que
recibiron unha subvención do 56,65%
(o Concello de Oimbra aportou o 7,15
por cento desa subvención (en total,
máis de 8.000 euros).

O centro social de
Oimbra encheuse de
veciños e convidados
para comproba-lo
estado definitivo das
instalacións. Un edificio moderno e funcional vaise adaptar
ás necesidades do
pobo e ás demandas
do propio vecindario.
O presidente da
Xunta de Montes,
Antonio Pardo, deixou claro o carácter
“aberto” deste centro
social.
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O Concello conta cun Punto
de Información ás Mulleres
Oimbra dispón dun Punto de Atención á
Muller (PIM), a través do protocolo asinado co
Servizo de Promoción de Igualdade da Xunta
de Galicia. As mulleres que o soliciten recibirán asistencia persoalizada, tanto a nivel xurídico como psicolóxico, para resolve-los seus
problemas familiares ou de parella. Este servizo realiza tamén trámites referidos ás áreas
de emprego, con orientación e información
sobre ofertas e posibilidades profesionais;
xurídicos, sobre dereitos de familia, malos tratos, etc.; e de recursos, moitas veces derivados cara ós servizos sociais de atención primaria.
O PIM é un servizo máis dentro da Rede
de Información e asesoramento ás mulleres
da Comunidade Autónoma de Galicia, no que
se atopan, entre outros, o Centro da Muller 24
Horas e o Teléfono da Muller. Q



O alcalde de Oimbra, Alfonso Villarino, asinou un convenio coa
directora xeral do Servizo de Promoción da Igualdade do Home
e da Muller, Ana Luisa Bouza, para a posta en marcha desta
nova prestación de carácter social. Na imaxe, Villarino, xunto ó
delegado provincial de Vicepresidencia da Xunta, á directoral
xeral de Igualdade e os alcaldes de Viana, Verín e Vilardevós.

www.oimbra.es

Plan de Urbanismo

O Concello de Oimbra puxo en servizo a súa páxina web coa
finalidade de achegar a Administración ós cidadáns e para
que calquera pesoa, en calquera lugar do mundo, poida
coñecer a través de Internet o noso municipio. Neste portal de
Oimbra en Internet ofrécese información sobre os servizos
municipais, pero tamén sobre a nosa historia e patrimonio
arquitectónico, tanto os monumentos da arquitectura civil
coma da relixiosa, a través dos datos de interese e unha
galería de fotografías representativas do que é hoxe en día
un concello moderno coma o noso.
Esta páxina web irá actualizándose progresivamente, de
acordo cos novos servizos e demandas dos cidadáns, facilitando todo tipo de xestións e tramitacións que no futuro
tamén poderán facerse a través de Internet.





A páxina web do Concello de Oimbra concíbese como
un xeito sinxelo e accesible para coñecer un pouco
mellor o noso municipio, a través da historia, dos
monumentos e dos atractivos medioambienais, pero
tamén os servizos que benefician de xeito directo e
cotián á nosa xente.

O Concello remitíulle á Xunta de Galicia o
anteproxecto do Plano Xeral de Ordenación
Municipal. O seguinte trámite será a aprobación inicial en sesión plenaria e a exposición ó
público. Daquela, os técnicos da empresa encargada da súa elaboración explicaránlles ás persoas interesadas a proposta de delimitación do
municipio en zonas verdes, residenciais, de uso
comercial, industrial, etc. Posteriormente, revisaránse, unha por unha, tódalas alegacións presentadas, antes de acomete-la aprobación definitiva por parte da Corporación e da Xunta. Q
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Establece un programa de actuacións ata o ano 2008

O Concello elaborou o Plan de Igualdade
destinado a mellora-la calidade de vida
das mulleres de Oimbra
O Concello de Oimbra, en colaboración coa Vicepresidencia da Igualdade e
do Benestar da Xunta de Galicia, elaborou o “Plan Municipal de Igualdade de
Oportunidades” que pretende facilitar unha maior integración das mulleres do
noso municipio na vida socioeconómica a través de programas formativos e
de autoestima, e de apoio a iniciativas empresariais ou de autoemprego.
Este Plan de Igualdade de Oimbra comezou co estudio da realidade familiar,
social, económica e laboral das mulleres do noso municipio, a partir dos indicadores estatísticos e dun complexo análese de campo, no que tiveron unha
participación clave tanto as asociacións de mulleres, o departamento de Servizos Sociais e o propio Concello de Oimbra.
Este Plan pretende sensibilizar á poboación local sobre as situacions de
discriminación que sofre actualmente a muller, favorecendo un cambio de
actitudes, mediante a realización de campañas, conferencias, xornadas, etc.
sobre a situación de discriminación e falla de igualdad real na que seguen
vivindo as nosas mulleres. Outro aspecto trata de favorece-la formación
laboral das mulleres e mellora-lo acceso das mulleres ó emprego, programando accións formativas específicas para mulleres desempregadas (atención domiciliaria a maiores, artesanía, medio ambiente,...) e a formación nas
novas tecnoloxías (informática, internet). Elo implicaría tamén un estudio
das necesidades formativas e da situación laboral das mulleres en Oimbra.
Para subsanar estas dificultades, o Plan de Igualdade de Oimbra propón
unha serie de actuacións que se desenvolverán nun prazo de catro anos
anos (2005-2009).

María Luisa Santiago

A elaboración do Plano de Igualdade
no Concello de Oimbra foi responsabilidade de María Luisa Santiago
Pérez. “Hai que comezar -asegurapor promover unha participación
activa das mulleres nas actividades
que se van levar a cabo nos próximos
anos e que contribuirán a amplia-los
seus horizontes nos eidos laboral,
asociativo, cultural, etc., para acadar
unha plena igualdade de oportunidades a tódolos niveis”.

Josefa Álvarez, presidenta da Asociación de Mulleres de As Chas:

“A unión anima a facer moitas cousas”

Josefa Álvarez Araújo preside
unha das asociacións de mulleres
máis activas e dinámicas da nosa
comarca. As trinta asociadas organizan cursos, charlas didácticas,
viaxes culturais...

As Chas é un bo exemplo de colaboración veciñal que se deixa ver en iniciativas como a construcción de varias fontes, o apoio ó centro social ou o funcionamento da Asociación de Mulleres Rurais, que preside Josefa Álvarez Araújo.
P.- ¿Cando se constituíu esta asociación?
Josefa.- Hai uns catro anos. Agora temos unhas trinta asociadas e pertencemos á Federación Provincial de Asociacións de Mulleres Rurais.
P.- ¿Que actividades desenvolven?
Josefa.- Temos un curso de galego, no centro social, patrocinado pola Dirección Xeral de Política Lingüística. Fixemos outro de pinturas a man, unha charla sobre prevención e lexislación de incendios, e un curso de poda, a cargo de
Castro Gago, que é o responsable de Extensión Agraria de Verín. E a finais de
novembro, unha proxección con charla-coloquio sobre a violencia de xénero.
P.- Semella que As Chas é un pobo coa xente moi unida...
Josefa.- É verdade, e a unión anima a facer moitas cousas. Por exemplo,
cando organizamos unha viaxe ás Rías Altas, houbo unha participación masiva, na que tamén foron os maridos. O certo é que hai bo ambiente neste pobo.
P.- Quere dicir que van seguir vostede nesta liña de traballo.
Josefa.- Sí, e xa estamos preparando novas actividades, coma un curso de
perfeccionamento de galego e outro de cestería, ou algo así. Agora vaise construir un muro entre o centro social e o cruceiro, que vai quedar moi ben. Estamos contentos e queremos loitar para ter, como mínimo, outro tanto como o que
xa conseguimos.
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Éxito do curso de pintura en tela
organizado polo Concello
Q As participantes no curso de pintura en
tela entregáronlle a Alfonso Villarino un fermoso cadro co escudo do Concello de Oimbra. Foi durante o acto de clausura que
coincidíu tamén cunha exposición no local
social dos traballos realizados: cadros,
tapetes e manteis.
Durante varias semanas, un grupo de
25 mulleres asistíu ás clases organizadas
polo Concello de Oimbra para aprender as
técnicas básicas de debuxo e pintura decorativa en tela, impartidas por unha monitora
de artes plásticas. Foi unha actividade máis
das moitas que desenvolven as mulleres de
Oimbra coa colaboración do Concello.



Gran aceptación das clases de ritmos latinos e de ximnasia de mantemento
Q Os ritmos latinos non pasan de moda e por
eso moitos veciños e veciñas asisten ás clases
de iniciación e perfeccionamento que se desenvolven no novo centro social de Oimbra, organizadas polo Concello, coa colaboración da Vicepresidencia da Xunta. Salsa, merengue, cha-chacha, etc. Calquera estilo serve para move-lo
esquelete e manterse en forma. E para os que
non lles guste o baile hai outra posibilidade: as
clases de ximnasia de mantemento, nas que participan moitas mulleres do noso concello. Trátase
dunha actividade que se ven celebrando desde
hai varios anos e que continúa a petición das propias participantes, convencidas das avantaxes
que un bo estado físico ten para a propia saúde.



Bailes latinos

Os Reis Magos volverán o 5 de xaneiro
á cita cos máis novos de Oimbra
Q O 5 de xaneiro, os máis novos teñen unha cita cos
Reis Magos en Oimbra. Como xa ven sendo habitual
desde hai varios anos, a Asociación Cultural “Soutullo” mailo Concello cursaron unha invitación formal
ás Súas Maxestades de Oriente para que entreguen
persoalmente os agasallos ós nosos nenos e nenas. Xa
está confirmado que realizarán un percorrido polas
rúas do pobo, acompañados pola Banda de Gaitas de
Oimbra e, despois, entregarán os xoguetes a tódolos
rapaces menores de 12 anos. A organización tamén
convicará a tódolos presentes a unha “chocolatada”.



O pemento, protagonista dunha feira cada vez máis popular
A novena edición da Feira do Pemento de
Oimbra confirmou as expectativas do Concello: centos de persoas acodiron a unha celebración xa tradicional na nosa comarca, na
que se misturan a gastronomía e o carácter
de escaparate dos nosos productos de cara ó
exterior. Na feira multisectorial houbo exposicións de productos de artesanía, embutidos, dóces, maquinaria agrícola, adegas, etc.
Todo elo sen restar protagonismo ó noso
pemento, figura estelar dun evento festivo
cada vez máis popular e con resonancias en
toda a Comunidade Autónoma.
Durante todo día houbo degustación de
pementos e un concurso de pratos de cociña,
a partir deste producto hortícola, no que moitas cociñeiras amosaron o seu inxenio e orixinanalidade, combinando o pemento con

diferentes carnes e pescados. Foi o preámbulo da comida popular, á que asistiron máis de
mil comensais.
A actuación musical correu a cargo da
Banda de Gaitas de Oimbra, que realizou os
pasarrúas e acompañou ós Grupos de Baile
Rexional e ás Pandereteiras da Asociación
Cultural “Soutullo”.
Un ano máis visitou a feira o presidente
da Deputación Provincial de Ourense, José
Luis Baltar, acompañado pola súa dona, Alicia Blanco, polo delegado de Medio Rural,
Xosé Rodríguez, e polo alcalde de Oimbra,
Alfonso Villarino. O bo tempo contribuíu a
dar realce a esta Feira do Pemento, unha cita
obrigada no primeiro domingo de agosto para
veciños e visitantes desexosos de compartir
unha xornada difícil de esquecer.
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A tradición musical...

...continúa
A Banda de Gaitas
do Concello de Oimbra, as Pandereiteiras
da Asociación Soutullo e a Banda de
Música de Bousés
son, na actualidade,
os continuadores da
gran tradición musical que tivo sempre o
no municipio. Un
dos mellores exemplos foi a Banda de
Música de Oimbra,
que estivo en activo
de 1919 a 1925, e de
1943 a 1965.

Banda de Música de Bousés
A Banda de Gaitas do Concello de Oimbra participou con
gran éxito na animación de moitas das festas e romarías que
se celebran ó longo do ano no noso municipio. Os grupos de
pandereteiras e de baile (nas dúas imaxes inferiores) repre-

sentaron a Oimbra en festivais e certames musicais celebrados en localidades como Viana do Bolo, Manzaneda ou
Vilanova dos Infantes, acompañadas case sempre pola
Banda de Gaitas.
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