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Un Concello que medra en servizos
Pouco a pouco, Oimbra foi adaptándose ás
necesidades da súa xente para convertirse
nun lugar agradable para convivir, no que
tódolos habitantes disfrutan duns niveis de
servizos e dunha calidade de vida difícil-
mente imaxinables hai poucos anos. Aínda
así, os novos retos do Concello deben ser a
mellora deses servizos básicos e fomenta-lo
emprego. Unha tarefa que nos implica a
todos e a todas.

Casa do Concello

Centro de Saúde

Biblioteca

Aula de informática

Centro de día e mini residencia

Báscula pública

Oficinas municipais
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EEEE dddd iiii tttt oooo rrrr iiii aaaa llll

O próximo 27 de maio remata o mandato da
actual  Corporación Municipal, e abrirase unha
nova etapa que dará paso ós homes e mulleres
que, desde a Casa do Concello, rexerán os des-
tinos de Oimbra ata o ano 2011.
Hai catro anos, coa toma de pose-
sión da Corporación actual,
plantexábase desde este
medio de comunica-
ción a necesidade
de avanzar na
mellora da cali-
dade de vida
dos nosos veci-
ños e veciñas,
a través da
dotación de
novos servizos e
das infraestructu-
ras necesarias para
que Oimbra non que-
dase rezagado na senda
do progreso e da modernidade.
Agora, compre facer balance do acon-
tecido neste período. Semella que nos últimos
anos fixéronse cousas importantes e que se xes-
tionaron outras que axiña serán realidade. Entre
as primeiras, cabe salientar o Obradoiro de

Emprego, a construcción ou rehabilitación de
centros sociais, a mellora das zonas recreativas,
a dotación de novos servizos públicos, como o de
Internet rural, etc. Iniciativas, en xeral, do agra-
do dos nosos veciños e veciñas, que ven como o

noso concello foi mellorando,
pouco a pouco, e acadando

uns niveis de desenvol-
vemento inimaxina-

bles hai poucos
anos. Tamén me-

recen unha
mención espe-
cial as diferen-
tes actuacións
para dotar a
tódolos pobos

dunha boa co-
municación por

estrada, a prol dun-
ha mellor seguridade

vial, coa construcción de
varios tramos de beirarrúas, e

para facilitar o transporte escolar e
público, os servizos sanitarios, etc.
Cabe agardar que este progreso se manteña
durante os próximos anos polo ben dos pobos e
da xente de Oimbra.

Máis compromisos co presente e futuro do noso concello

27-M: nova cita
coas urnas

Catro anos e dous días despois, o 27 de maio, temos a obriga de acu-
dir ás mesas electorais para renova-los cargos eléctos da Corporación
municipal de Oimbra. Co noso voto decidiremos quen recibirá o encar-
go de rexi-los destinos do noso concello ata o ano 2011.
Nos anteriores comicios, celebrados o 25 de maio de 2003, participa-
ran 1.431 electores/as, sobre un censo de 2.048. Oimbra fora un dos
concellos que rexistrara un maior índice de participación da nosa
comarca, co 69,87% do electorado. Daquela, o Partido Popular reno-
vara a maioría absoluta, con 1.048 votos e 8 concelleiros; o PsdeG-
PSOE acadara 242 votos e 2 concelleiros, mentres que o BNG, que
fora a terceira forza política que concorrera a estas eleccións, obtivo
121 votos e 1 concelleiro.
A Corporación estivo integrada por Alfonso Villarino Rodríguez (alcal-
de), Fernando Vieira Diéguez, David González Blanco, Bernardo Álva-
rez García, Antonio Astorga Astorga, Antonio Villabril Gómez, Nivardo
Pardo Pérez e Plácido Pardo García, do PP; Gonzalo González
Gómez e Norberto Pérez Salgado, do PsdeG-PSOE, e Antón Alonso
Rodríguez, do BNG.



Oimbra
A capitalidade comparte servizos
Oimbra foi mellorando, ao igual que os outros
núcleos do concello, as infraestructuras e os servi-
zos públicos. O carácter de capitalidade municipal
acentúase con servizos compartidos e que poden
disfrutar tódolos veciños: dependencias adminis-
trativas da Casa do Concello, a báscula pública, o
Centro de Día (en construcción), o servizo de cita
previa no Centro de Saúde, o edificio multiusos na
antiga Cámara Agraria, parques e áreas recreati-
vas a carón da Casa do Concello, os servizos
sociais, a biblioteca municipal, o acceso a Internet,
o Punto de Información á Muller, etc.
Ao mesmo tempo, foron dotándose espacios e
lugares para disfrute dos residentes en Oimbra:

Construcción do camiño de acceso ó cemite-
rio.

Construcción do centro social, coa colabora-
ción económica do Concello.

Varios tramos de beirarrúas e alumeado público.
Área recreativa no río Támega.
Recuperación da antiga calzada romana.
Recuperación do casco vello.
Obras no entorno e nos accesos da capela de

San Roque.
Apertura de novos viais (canella das Viñas,

San Roque, Oimbra-San Cibrao).
Recuperación do entorno da capela de Santa

Ana e pavimentación dos accesos.
Adquisición e urbanización da finca anexa ó

Concello.

Páxina 3

Finca anexa ó Concello

Centro social

Área recreativa do río

Parque do Concello

Calzada
romana



B ousés
Resposta ás inquedanzas veciñais

Manter un equilibrio entre os servizos e as infraestructuras de que disfrutan os veciños e veciñas
en tódolos pobos debe ser un criterio de goberno para calquera Corporación municipal. Tamén nos
pobos e parroquias de Oimbra trabállase para acadar un equilibrio harmónico, tentando de que as
melloras cheguen no menor tempo posible a tódolas zonas do municipio, aínda que sexa inevita-
ble establecer unha orde de prioridades. En Bousés, despois de escoitar ós seus habitantes, foron
establecéndose pautas de traballo que hoxe son visibles para todos:

Pavimentación de tódalas rúas.
Restauración do forno.
Ensanche da estrada e construcción de beirarrúas.
Recuperación da casa-escola como centro social e mellora do entorno.
Mellora do abastecemento con novas captacións de auga, o que permite unha subministración

importante e que os veciños poidan disfrutar tódolos días deste servizo básico.
Saneamento, con fosas sépticas.
Pistas polideportivas.
Mellora de prazas e áreas de recreo.
Rede de alumeado público.
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Fonte

Centro social

Forno
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Modernidade e respeto
polas tradicións

C asas dos
Montes

Outro aspecto importante é a conservación dos pobos, como un respeto ás tradicións e ó
legado que nos deixaron os devanceiros, en forma de configuración urbana, de elementos
etnográficos (fornos, fontes, lavadoiros,...), que compre conservar. Trátase de armonizar
esa herencia cos novos servizos que inciden de xeito directo na mellora do benestar dos
residentes nos diferentes núcleos. En Casas dos Montes temos numerosos exemplos deste
esforzo, no que se implican co mesmo interese o Concello e os propios veciños e veciñas:

Novos depósitos e captacións de auga.
Ampliación da estrada e construcción de beirarrúas.
Recuperación da antiga escola como centro social, incluída a praza e o seu entorno.
Mellora do entorno da igrexa, incluído o adrio.
Pavimentación de tódalas rúas, dotación de alumeado público e apertura de novos viais,

como o do Outeiro ou o acceso ó campo de fútbol.
Áreas recreativas do Outeiro e da Fonte.
Mellora da zona do Regueiro, incluída a piscina.
Ensanche de tódolos camiños agrícolas.
Estrada de Casas dos Montes-A Granxa, polo barrio da Porteliña.
Estrada principal que enlaza Casas dos Montes, A Granxa, Chas e Oimbra.

Piscina

Centro social
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As Chas

Os residentes teñen necesidade
dunhas boas redes hidráulicas
(abastecemento e sanea-
mento), lugares de conviven-
cia, boas estradas e accesos
ás zonas agrícolas, ilumina-
ción pública e servizo eléctrico
de calidade nas súas vivendas, e
espacios de lecer axeitados para
conversar, descansar ou xogar cos
máis novos. En tódolos pobos traballouse
para que ninguén se sinta discriminado e para que
todos poidan dicir que están a gusto e que se sinten ledos
ó ver como prosperou a súa situación ó longo do tempo.

Estética e funcionalidade no pobo

Construcción do centro social.
Pavimentación de rúas.
Mellora do saneamento, novas captacións e

depósito de auga.
Recuperación da capela de San Antón.
Restauración do lavadoiro.
Iluminación pública en todo o pobo.

Accesos ó centro do pobo e ó centro social.
Mellora dos viais de acceso ás Chas e beira-

rrúas.
Estrada de enlace As Chas-Casas dos Mon-

tes por Santa Ana.
Apertura e ensanche de camiños agrícolas.

Centro social

Lavadoiro

Capela de San Antón



E spiñoCambios
perceptibles ó
longo do tempo

Os problemas de abastecemento remataron
coas novas captacións e a mellora do servi-
zo; a capela luce outro aspecto cos traballos
de adecentamento; melloraron tódalas vías
de comunicación; os veciños, cando pechou
o bar, buscaron coa colaboración do Conce-
llo novos lugares de convivencia, que hoxe
teñen no forno ou no centro social. Espiño
tamén foi cambiando co paso do tempo, e a
mellor, segundo coinciden e lembran tódolos
habitantes deste pobo:

Recuperación do forno.
Construcción do centro social.
Construcción da estrada e ensanche con bei-

rarrúas nos accesos.
Pavimentación de tódalas rúas.
Renovación total do saneamento e do abaste-

cemento, mellorando as captacións.
Recuperación de fontes.
Acondicionamento do acceso ó cemiterio.
Restauración da capela de San Roque.
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Centro social

Forno

Fonte

Capela de
San Roque



Entrevista
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"O asentamento da poboa-
ción é outro obxectivo
importante. Os programas
de emprego e de potencia-
ción dos recursos encamí-
ñanse nesa dirección. As
iniciativas públicas e as pri-
vadas deben ser comple-
mentarias. O Concello de
Oimbra solicitou un novo
Obradoiro para facilitar
formación e traballo ós
nosos veciños e, ao mesmo
tempo, contribuir á recupe-
ración de edificios e de
espacios públicos".

Pregunta.- ¿Que destacaría da xestión da actual
Corporación municipal, que preside vostede?
Alfonso.- Opino, como moitos veciños e veci-
ñas, que se fixeron cousas importantes, que son
fácilmente perceptibles, e que se está traballan-
do para suplir as carencias que se poidan rexis-
trar nos diferentes núcleos. Ahí está o Centro de
Día, que queremos completar o antes posible. E
tamén as redes de abastecemento e de sumidoi-
ros, a mellora das estradas e vías de comunica-
ción interiores, os diferentes centros sociais e
culturais, o fomento das tradicións, a restaura-
ción de fornos, fontes, lavadoiros, antigas esco-
las, o Plan Xeral de Ordenación Municipal, etc. 
P.- ¿En que fase se atopa agora a construcción
do Centro de Día?
Alfonso.- Xa temos moito avanzado nestes últi-
mos meses e queremos que sexa un centro de
atención integral ós nosos maiores, que se sigan
sentido protagonistas da vida social de Oimbra
pero, ao mesmo tempo, continúen residindo nas
súas propias vivendas. Estamos a traballar para
que sexa realidade canto antes.
P.- ¿Preocúpalle que aumente o número de per-
soas maiores?
Alfonso.- Esto é algo inevitable, como sucede
tamén na maior parte dos concellos galegos do
interior. Nós, o que podemos facer é ofrecerlles
servizos para que vivan mellor. E así, estamos a
potenciar ós Servizos Sociais, como a axuda no
fogar, e queremos pór en marcha canto antes, un
servizo económico de comida a domicilio e unha
mini residencia para atender casos urxentes que
se poidan dar entre os veciños e veciñas do noso
concello.
P.- ¿En que consistirá a mini residencia?
Alfonso.- Será un centro de acollida e atención
permanente para aquelas persoas que necesitan
coidados especiais durante as 24 horas do día.

Alfonso Villarino Rodríguez:

"Temos un alto nivel de servizos
municipais para que a nosa
xente viva mellor e disfrute
máis cada día"
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Alfonso Villarino considera que os
servizos básicos do Concello de
Oimbra son equiparables ós de
calquera outro municipio impor-
tante da nosa provincia. Valora
como logros salientables a cons-
trucción do centro de día, da mini
residencia e dos centros sociais,
a mellora das infraestructuras via-
rias, a instalación de novas redes
de abastecemento e saneamento,
a recuperación do patrimonio ou a
ampliación do alumeado público
e, por suposto, o apoio ás novas
empresas que se instalaron no
noso municipio.

P.- ¿E o Plan Xeral de Ordenación Municipal?
Alfonso.- Esta é outra cuestión clave para o futu-
ro de Oimbra. Os traballos xa están moi avanza-
dos na parte que lle corresponde ó Concello e
agora estamos agardando a resolución da Xunta
de Galicia para completar os trámites pendentes
que darán paso á aprobación definitiva. Este Plan
Xeral será importante, por canto delimita as zonas
de uso industrial, para vivendas sociais, de uso
recreativo, onde se ubicarán as piscinas munici-
pais, etc.
P.- ¿Que agarda da zona industrial?
Alfonso.- Para o noso Concello é fundamental
dispór dun polígono industrial para poder ubicar
pequenas e medianas empresas, e que os veci-
ños teñan máis servizos. Xa se fixeron xestións
coa anterior Xunta de Galicia, e continúan coa
actual, para habilitar unha zona de uso industrial
no Poulós de Oimbra. Faríase a través de Xestur
Ourense, ou, se non, por medio da nova socieda-
de pública da Deputación destinada a este fin.
P.- ¿Que outras prioridades ten Oimbra neste
intre?
Alfonso.- Ademais do plan urbanístico, do parque
empresarial, das vivendas sociais e das piscinas
municipais, será importante o remate dos viais de
O Rosal-Oimbra, de Oimbra a Casas dos Montes
e de San Cibrao a Rabal. Tamén traballamos por
facer realidade o antes posible o saneamento do
río Támega, incluído nun proxecto da Confedera-
ción Hidrográfica, a nova sinalización dos pobos

do concello, a praza das Laxes en Videferre e as
novas captacións neste pobo para mellorar as
deficiencias existentes. Outro servizo importante
que está en trámite é o do Punto de Atención
Infantil. E tamén hai que apostar polo fomento do
emprego. Neste eido, o Concello xestiona a soli-
citude dun novo Obradoiro para máis de trinta
persoas, que se encargará de restaurar edificios
e zonas antigas, ou zonas recreativas.
P.- ¿Como se concibe ese Punto de Atención á
Infancia?
Alfonso.- O Concello realizou xesións con Edu-
cación para que lle ceda unha parte do colexio
que non se usa. Agora imos facer as obras para
adapta-la a gardería, para nenos e nenas meno-
res de tres anos. As nais e pais poderán deixar ós
seus fillos por un tempo limitado, o que tarden en
facer algunhas xestións, ou durante todo o tempo
que permaneza aberto o Punto de Atención Infan-
til.
P.- ¿É vostede optimista de cara ó futuro?
Alfonso.- Sí, porque Oimbra é hoxe un concello
moderno e próspero, agradable para convivir. E
todo elo grazas ó esforzo da Corporación munici-
pal e o apoio de moitos veciños e veciñas, coas
súas suxerencias para facer un concello cada día
mellor. Pero tamén é certo que aínda queda moito
por facer. Entre todos, novamente, e unidos como
ata o de agora, seremos capaces de seguir avan-
zando polos vieiros do progreso e da modernida-
de. 
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A Granxa
As redes hidráulicas, sempre importantes
O cambio climático, con menos precipitacións durante os meses
do verán, e os novos hábitos de vida, cun maior consumo de
auga nas vivendas, convirten a este elemento en algo cada vez
máis importante. Compre, pois, mellorar os servizos de abaste-
cemento, con novas captacións e depósitos, pero tamén os sis-
temas de regadío, como acontece en A Granxa. A conservación
das reservas de auga, evitando o consumo abusivo, implícanos
a todos. Aínda así, as redes hidráulicas dispoñen de caudal sufi-
ciente para garantir un bo servizo durante todo o ano.

Novas captacións de auga
e construcción do depósito.

Depósitos para regadío en
O Porto.

Redes para a recollida e
tratamento das augas resi-
duais, con fosas sépticas
(completadas recentemente
no barrio do Regueiro).

Recuperación de fontes.
Área recreativa no Porto.
Acondicionamento das

vías de comunicación.
Rehabilitación da antiga

escola para centro social e
veciñal.

Construcción do forno, a
través do Obradoiro de
Emprego.

Ensanche da avenida da
Porteliña, con beirarrúas e ilu-
minación pública.

Construcción dunha praza
no entorno do centro social.

Pavimentación das estra-
das a Medeiros e Casas dos
Montes.

Estrada do Porto-Casas
dos Montes.

Fonte

Forno

Área recreativa



Non pasou o tempo en
balde para Rabal. Foron
tempos de progreso,
tentando fomenta-la con-
vivencia, co centro social
e novas zonas de lecer,
e mellorando as comuni-
cacións cara á capitali-
dade municipal e os
outros pobos do entorno
e tamén cara a Portugal.
A zona do val esfórzase
por aproveitar os seus
recursos agropecuarios
e por manter un bo nivel
de vida, co esforzo dos
seus habitantes e a cola-
boración do Concello de
Oimbra, sempre dispos-
to a satisface-la deman-
das que lle plantexaron
en Rabal. Os feitos
podemos extende-los a
unha morea de actua-
cións, que quedan resu-
midos así:

Mellora dos desaugues.
Canalización da rede de auga e

novo depósito.
Apertura de novos viais con

Portugal.
Área recreativa, con fonte,

mesas e bancadas de pedra.
Ensanche e reforma da estrada.
Iluminación pública.
Acondicionamento do centro

social.
Mellora do entorno e da praza

da igrexa.
Apertura da pista dos Muíños

As infraestructuras
básicas, ben cubertas

Rabal
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Área recreativa

Depósito de auga

Praza da igrexa



ORosal

Novos espacios de lecer e de convivencia
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Pola súa configuración, O Rosal préstase para
disfrutar dun terreo chan, propicio para as
plantacións de videiras, pero tamén para
pasear co mínimo esforzo. A área recreativa
no parque público convertíuse, co tempo, nun
dos lugares emblemáticos do pobo, no que
atopamos algúns dos servizos comunitarios,

como o local veciñal e o centro social. Pero, O
Rosal disfruta tamén das avantaxes do pro-
greso que se foron deseñando desde o Con-
cello nos últimos anos, moitas veces con
recursos propios, e outras compartidos con
outras Administracións públicas e os propios
veciños e veciñas:

Ensanche da estrada e
construcción de beirarrúas.

Saneamento, canaliza-
ción e mellora das beirarrúas
na rúa Ladairo.

Mellora do parque (mesas
e bancadas de pedra, e refor-
ma da fonte).

Acondicionamento do
cemiterio e reforma dos acce-
sos.

Centro social (aportación
á obra realizada polos veci-
ños).

Recuperación da igrexa
(colaboración cos veciños do
pobo).

Novas captacións de
auga e construcción dun
depósito.

Conexión da rede local de
saneamento á depuradora de
augas residuais de Oimbra.

Centro social

Depósito

Alameda
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Eficacia na xestión de novos recursos

S an Cibrao

Un dos núcleos con maior número de habitantes
precisa  unhas boas infraestructuras viarias e
outros servizos que configuren un lugar agradable
para vivir e convivir. En San Cibrao tamén se
avanzou moito en canto á recuperación de edifi-
cios públicos, creación de zonas verdes, reforma
das principais vías de comunicación, servizo eléc-
trico e telefónico, abastecemento e depuración,
etc. Todo isto permite asentar poboación e que os
veciños se sintan a gusto, unha vez cubertas de
xeito eficiente as súas necesidades básicas :

Teleclub.
Centro social.
Parque e área recreativa.
Ensanche da estrada e construc-

ción de beirarrúas.
Nova captación de auga, incluído

o depósito e a depuradora.
Alumeado público en tódalas

estradas e camiños.
Nova rede de sumidoiros e insta-

lación dunha moderna depuradora
(evita o verquido das augas residuais
na área recreativa). Mellora do entor-
no do parque.

Pavimentación de rúas e camiños.
Reforma interior do cemiterio e ilu-

minación do cruceiro.
Conexión San Cibrao-Oimbra,

pola parte de Penelas.
Conexión San Cibrao-Oimbra,

pola parte de Oimbra.

Teleclub e área recreativa

Área recreativa

Depuradora

Centro social



Videferre

Servizos adaptados ás necesidades
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Acadar a unanimidade de tódolos veciños e
veciñas non é doado á hora de xulgar o esta-
do dos servizos e das infraestructuras en cal-
quera pobo do municipio. Sempre xurden
opinións discrepantes sobre o xeito de afron-
tar os problemas, ou á hora de establecer
preferencias entre unha e outra obra. Partin-
do desta premisa, resulta curioso comprobar
como, con poucas excepcións, o grao de
satisfacción sobre os servizos de que dispón
o pobo é aceptable entre a maioría. Só
queda subsanar algunhas deficiencias na
subministración de auga potable, un proxec-
to que se vai acometer en breve.

Estrada de Videferre-Oimbra (praza e beirarrúas).
Reforma da estrada de Souteliño da Raia (Portugal) e

enlace co barrio das Laxes.
Estradas de San Cristobo (Monterrei) e San Millán

(Cualedro).
Centro social: recuperación da antiga Casa do Cura.
Reconstrucción do forno comunitario.
Empedrado do adrio da igrexa e iluminación.
Pavimentación e mellora de tódalas rúas.
Urbanización dos camiños da Rega e de Espiño

(ampliación, abastecemento, saneamento e alumeado).
Reforma das canalizacións e mellora do abastece-

mento (proxecto de Augas de Galicia, pendente de execu-
ción).

Centro social

Forno
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Un día de ilusión compar-
tida por nenos e maiores.
Os Reis Magos volveron
a Oimbra, como tódolos
anos, para agasallar ós
nenos e nenas que se por-
taron ben e se aplicaron
nos estudios. E, como
somos boa xente, non
houbo excepcións. Mel-
chor, Gaspar e Baltasar
atenderon a invitación do
Concello e chegaron car-
gados de agasallos que
foron distribuíndo, un por

un, entre todos. Houbo
cabalgata e desfile polas
rúas de Oimbra, coa sem-
pre agradable e agardada
actuación da Banda de
Gaitas e unha chocolata-
da para tódolos presentes.
Os Reis Magos de
Oriente quedaron conten-
tos co recibimento que lles
brindaron tódolos rapace-
se prometeron volver o
vindeiro ano cargados de
xoguetes e de ilusións
renovadas.

CCaabbaallggaattaa  ddooss  RReeiiss  MMaaggooss eenn  OOiimmbbrraa::
uunnhhaa  cciittaa  aannuuaall  ppaarraa  nnoovvooss  ee  mmaaiioorreess

A Feira do Pemento chega este ano á décima edición.
Comezou no ano 1998, como un escaparate para promo-
ciona-los productos da nosa horta e, sobre todo, do pemen-
to de Oimbra, e axiña se consolidou como un dos eventos
gastronómicos máis importantes da provincia de Ouren-
se. Posteriormente, o Concello iniciou os trámites para
acada-lo certificado da “Denominación de Orixe”, como

unha marca de calidade para o pemento da nosa terra.
Esto vaise facer realidade en pouco tempo. A Denomina-
ción de Orixe vai contribuir a mellora-la comercialización
deste produto e achega-lo ós mercados. As promocións
que se fan na Feira do Pemento e as campañas informati-
vas encargaránse de que sexa cada vez máis popular e
coñecido entre os consumidores.
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