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Os cidadáns renovaron a confianza no Goberno municipal
Alfonso Villarino afronta o seu oitavo mandato como alcalde
Novos proxectos

Sinalización dos pobos

X Feira do Pemento

O Concello segue a promover iniciativas para mellora-los servizos nos pobos e as infraestruturas básicas. Nestes últimos meses completouse a mellora
da rede de abastecemento en Videferre, con novas
captacións e depósito, que xa están a disposición
dos veciños e veciñas.

A identificación dos núcleos e dos principais
lugares de intereses do noso municipio é agora
máis accesible, grazas á renovación ou instalación de novais sinais en tódolos pobos. Tamén se
instalaron monolitos co mapa do concello na
entrada e na saída de Oimbra.

A gran novidade da Feira do Pemento, que chegou á súa décima edición como gran festa gastronómica de toda a comarca, foi a celebración
na Carballeira do Concello. Varios centos de persoas visitaron os recinto feiral e participaron na
comida popular.

Páxina 2

Editorial

A necesidade de consenso e máis programas para seguir avanzando
A victoria nas urnas, o pasado 27 de maio, representou
para o Partido Popular unha nova oportunidade para
gobernar con maioría o Concello de Oimbra. Os votos
dos nosos veciños e veciñas refrendaron o programa
electoral e as propostas do equipo encabezado por Alfonso Villarino Rodríguez.
Xa en clave política, e unha vez analizados os resultados electorais, as tres
forzas con representación na
Corporación Municipal fan
valoracións positivas e
acordes coas expectativas que tiñan establecidas con anterioridade. Para o
PP era fundamental manter a maioría absoluta. Acadouno de xeito sobrado, co 66,74%
dos votos emitidos.
O PSdeG-PSOE
manténse como segunda
forza máis votada, conservando os dous concelleiros que
tiña na anterior Corporación. O Bloque Nacionalista Galego, segue como terceira opción ó manter o mesmo concelleiro.
Pero, a pesar deste grao de satisfacción compartida,
como non podía ser menos, o Goberno municipal mantense, invariablemente, en mans do Partido Popular.
Pero sería bo, e non faría máis que confirma-las intencións xa expresadas polo alcalde, que a política muni-

cipal reflectise o conxunto de aspiracións e inquedanzas manifestadas polos cidadáns de Oimbra a
través dos seus representantes. Fai falla diálogo, sentido común e unha vocación clara de servizo para solucionar as deficiencias que poidan xurdir e crear novas
expectativas para mellora-la calidade de vida da nosa
xente.
Ábrese, pois un novo período de
catro anos para continuar avanzando na modernización do
noso municipio. É necesario mellora-las infraestruturas viarias,
garantir unha boa
subministración de
auga nos pobos,
mellorar os sistemas de depuración de residuais,
establecer novos
programas de axuda
ós nosos maiores,
completa-la construcción
do centro de día e da casa
comunitaria, etc. Para elo,
como xa temos comentado en
outras ocasións, faise necesaria a colaboración de todos, Goberno e oposición, pero tamén dos
propios veciños á hora de artellar un bo Concello do
século XXI. Está nas nosas mans a busca dun mellor
benestar para que todos poidamos sentirnos plenamente
a gusto na nosa terra e disfrutar dun concello un pouco
mellor cada día.

¡FELICES FESTAS!

Alfonso Villarino
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Videferre estreou novo abastecemento
Os veciños dispoñen dun novo depósito de 250 mil litros
A entrada en servizo e a presentación ós veciños do novo depósito e
do servizo de abastecemento, por
parte do alcalde, Alfonso Villarino, foi un día de festa en Videferre. Moitos veciños e veciñas
acompañaron ó rexedor municipal

e a outros membros da Corporación a visita-las instalacións, que
foron posibles grazas á xestión do
Concello diante da Consellería
de Medio Ambiente da Xunta de
Galicia. O organismo autónomo
Augas de Galicia S.A. investíu

algo máis de 129.ooo euros para
dotar ó núcleo de Videferre dun
moderno sistema que evitará problemas de abastecemento en períodos de secas prolongadas, como
a vivida recentemente. Ningún
pobo tivo problemas coa auga.

Un servizo eficiente e para moitos anos
Alfonso Villarino expricoulles ós veciños as características do proxecto a carón do novo depósito. As obras consistiron na realización de novas captacións, na canalización, na construcción dun
depósito de 250 metros cúbicos e na instalación da maquinaria
que se encarga do bombeo da auga.

Os residentes en Videferre agradeceron a Alfonso Villarino o esforzo para dotar a este pobo de novos servizos e infraestruturas cunha
festa campestre a carón do novo depósito.
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Estradas e camiños,
Centro de Día, reforma
de espacios públicos,
infraestruturas,

R

servizos en xeral...

En colaboración coa Xunta de Galicia
maila Deputación Provincial de Ourense, e, outras veces, coas brigadas municipais de obras, o Concello de Oimbra
desenvolve a cotío actuacións destinadas a mellora-los servizos básicos en
tódolos núcleos de poboación. Unhas
obras que inciden na mellora da calidade
de vida da nosa xente.

Acondicionamento de pistas e camiños

 As obras do Centro de Día e da Casa
Comunitaria, na fase definitiva

O director xeral de Acción Social da Vicepresidencia da Xunta, Bieito Seara, visitou as obras
do Centro de Día de Oimbra, que se atopan na
súa fase final, o mesmo que a Casa Comunitaria que se constrúe ó seu carón. Bieito Seara
estivo acompañado polo alcalde, Alfonso Villarino, e polo delegado provincial de Vicepresidencia, Xosé Francisco Ferreiro. Ambolos dous proxectos contan cun investimento de 277.727
euros. Alfonso Villarino expricoulle a Seara o
avance das obras e a importancia que terán
para Oimbra, debido ó número de persoas
maiores, que supón case a metade do censo do
noso municipio.

 Nova sinalización dos pobos e dos
principais lugares de interese

O Concello de Oimbra acadou dos planos europeos Interreg III e Leader Plus o investimento de
20.000 euros para acometer unha completa
actualización dos sinais de tódolos núcleos, de
dirección e dos principais lugares de interese do
municipio. Agora é máis difícil perderse, xa que
tódolos pobos do noso municipio están perfectamente sinalizados, o mesmo que a entrada e
saída de Oimbra, cun monolito no que está gravado o mapa do concello. A nova sinalización
inclúe os principais edificios municipais, os lugares históricos, como a calzada romana, igrexas
e capelas, e as áreas recreativas e centros de
interese social ou turístico.

Centro de Día
Un convenio coa Consellería de Presidencia da Xunta de
Galicia permitiralle ó Concello de Oimbra contar cun
vehículo contra incendios, preparado con moderno material e un depósito de 500 litros. O obxectivo é que poida
actuar rápidamente na extinción de lumes que se poidan
producir en vivendas ou en zonas forestais.
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Sinalización dos pobos

Os lugares de interese, máis claros

Monolito na entrada a Oimbra

A nova sinalización fíxose grazas á xestión do Concello
e cos planos europeos Interreg e Leader Plus. Contribúe
a ofrece unha imaxe máis moderna do municipio e unha
rápida identificación da situación dos núcleos.

Estrada Oimbra-Casas dos Montes

Praza das Laxes

da estrada de San Cibrao a Rabal
ación Provincial de Ourense ven de adxudicar á
rrajo a mellora do firme na estrada que comunica os
an Cibrao e Rabal. Trátase dunha nova actuación do
rovincial, que segue apoiando proxectos de reforma
uturas básicas en Oimbra. De xeito periódico, as briras da institución provincial realizan traballos de repastintos viais da súa competencia.

n na praza das Laxes de Videferre
enio entre o Concello de Oimbra maila Consellería de
olo da Xunta de Galicia permitíu o investimento de
s no adecentamento da praza das Laxes, en Videfedunha actuación destinada a mellorar un espacio de
moi concorrido polos veciños deste pobo e de adeestético e urbanístico.

vial das Casas dos Montes á fronteira
os Planos Provinciais de Obras, no que colaboran A
mailo Concello de Oimbra, executouse a pavimentaño que comunica as Casas dos Montes con Portugal,

pola zona de Cambedo. O investimento nesta obra foi de 42.000
euros. O Concello continuou así o proxecto de artellar unha boa
comunicación cos pobos da raia máis próximos, e cos que temos
unha estreita relación.
As redes de abastecemento soportaron a seca
Q En xeral, os pobos de Oimbra non tiveron problemas de abastecemento, a pesar da seca prolongada durante os primeiros
meses do outono. Esto é froito do esforzo realizado nos últimos
anos polo Concello para dotar a tódolos pobos de eficientes e
modernos sistemas de subministración de auga domiciliaria. O
último exemplo témolo en Videferre (ver páxina 3), onde se inaugurou recentemente un novo depósito.
Obras na estrada Oimbra-Casas dos Montes
Q Durante o último trimestre do ano reanudáronse as obras para
acometer un novo tramo na mellora da estrada que comunica
Oimbra con Videferre. A actuación, que leva a cabo a Deputación
Provincial de Ourense, céntrase nos aproximadamente 3 quilómetros que separan a capitalidade municipal de Casas dos Montes.
A obra suporá unha mellora do firme e da seguridade vial.

rvizos e atender as necesidades básicas de tódolos veciños e veciñas”
Alfonso Villarino Rodríguez, alcalde
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Alfonso Villarino volve presidi-lo Goberno municipal

O Partido Popular renovou a maioría absoluta no Concello
Victoria folgada
A candidatura do Partido Popular, encabezada por Alfonso Villarino Rodríguez, renovou a maioría absoluta na Corporación Municipal de Oimbra nos últimos
comicios municipais (27 de
maio). Os “populares” acadaron
6 dos 9 concelleiros electos; o
PSdeG-PSOE obtivo 2, e o Bloque Nacionalista Galego, 1. Porcentualmente, o Partido Popular
acadou o respaldo do 66,74%
dos votantes, a gran distancia
das outras dúas forzas políticas
que concorreron ós comicios no
noso municipio: a candidatura
dos “socialistas”, encabezada
por Gonzalo González (20,40%),
e a dos “nacionalistas”, por Antón
Alonso (10,34%). Foi a oitava
convocatoria desde a instauración das Corporacións democráticas, en 1979. Q

Eleccións municipais
Forza
política

P G-PSOE
DE

Votos
2007

Concelleiros

955

6

292

2

148

1

Número de votantes: 1.431 (censo: 2.032)
Participación: 69,69% (abstención: 30,31%)
Votos nulos ou en branco: 36.
O índice de participación en Oimbra resultou
superior á media rexistrada na provincia de
Ourense, que foi do 63,04%.

Oitavo mandato
Por oitava vez consecutiva (dende o ano 1979, cando accedeu
por primeira vez á Alcaldía),
Alfonso Villarino Rodríguez convertíuse en alcalde e presidirá a
nosa Corporación municipal outros catro anos, ata o 2011, con
maioría absoluta. A súa candidatura recibíu o voto de case 67 de
cada 100 veciños/as que acudiron ás urnas. Deste xeito, o alcalde de Oimbra é un dos que acumula máis experiencia neste
cargo en toda a provincia de
Ourense.
Se o Partido Popular mantense como forza hexemónica, na
oposición tampouco se produciron cambios. O PSdeG-PSOE
segue a ser o partido da oposición con maior respaldo, mentres
o BNG continúa cun único concelleiro. Q

Comicios municipais 2007

O PP gañou nas catro mesas electorais
O Partido Popular foi a forza máis votada nas mesas electorais
instaladas en Oimbra, San Cibrao, A Granxa e Bousés, superando en tódolos casos o 60 por cento. A consulta na que o
pobo de Oimbra fixo escoitar a súa voz fíxose de xeito sosegado e sen nengún tipo de polémica. Foi a culminación dunha
campaña electoral que tamén transcorreu polos mesmos derroteiros. Ao remate, e unha vez coñecidos os resultados, as valoracións eran positivas: para o PP é un novo éxito; o PSdeGPSOE manténse como primeira forza política da oposición; e
o BNG conserva o único concelleiro. Q

Sesión plenaria da Corporación Municipal.

Baixa de 11 a 9 o número de concelleiros

O índice de participación foi similar ó de anteriores comicios.

Debido ó descenso da poboación, a Oimbra correspóndenlle agora 9 concelleiros, en lugar dos 11 que tivo nos últimos anos. Respecto ós anteriores comicios, repiten nos seus
cargos Alfonso Villarino Rodríguez, Fernando Vieira Diéguez, David González Blanco e Plácido Pardo García, do
Partido Popular; Gonzalo González Gómez e Norberto
Pérez Salgado, do PSdeG-PSOE; e Antón Alonso Rodríguez, do BNG. Acceden por primeira vez á Corporación
Ana Villarino Pardo e Eusebio Diz Diéguez. Deixaron os
seus cargos: Bernardo Álvarez García, Antonio Astorga
Astorga, Nivardo Pardo Pérez e Antonio Villabril Gómez,
todos eles do PP. Q

Alfonso Villarino Rodríguez, alcalde
“Temos que seguir progresando na dotación
de máis servicios que axuden á mellora-la
calidade de vida da nosa xente”
P.- Vostede ven de asumir o seu oitavo mandato consecutivo como alcalde
de Oimbra. ¿Como valora os resultados das eleccións municipais?
Alfonso.- Opino que foron bos, tendo en
conta a actual situación política. Tivemos un apoio maioritario dos votantes, o
que supón unha satisfacción moi grande
e anímanos, a mín e ó meu grupo, a
seguir traballando a prol do concello de
Oimbra con máis ilusión aínda.
P.- Despois de 28 anos á fronte da
Alcaldía, síntese motivado para
afrontar novos retos.
Alfonso.- Está claro que son moitos
anos como alcalde, e que o poder desgasta e cansa. Pero cada día, cando recibo no meu despacho ós veciños que
teñen algunha necesidade ou cando visito os nosos pobos, doume conta de que
aínda quedan cousas por facer. E eses
veciños tamén me din que o noso traballo é importante e que hai que continuar.
Para mín esta é unha das maiores satisfaccións: traballar polo noso pobo e ver
que os meus veciños me respaldan.
P.- Cal é a situación de Oimbra a
nivel de servizos e infraestructuras.
Alfonso.- En todo este tempo que levo
á fronte do Concello fixéronse moitas

V
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cousas. Non hai máis que mirar cara
atrás, e lembrar o que había entón e o
que temos hoxe. Nos últimos anos fixéronse obras moi importantes e melloráronse tódolos servizos. Penso que temos
unha Administración áxil e eficiente,
próxima ós veciños, capaz de buscar
solucións a tódolos problemas que poidan xurdir no traballo cotián.
P.- ...e as prioridades para estes
catro anos?
Alfonso.- En primeiro lugar, é prioritario pór en marcha o Centro de Día maila
Casa Comunitaria, porque son moi
necesarios, pero tamén temos que seguir
mellorando as redes de abastecemento
cando sexa necesario, aínda que, por
sorte, están ben, en xeral. Tamén queremos reforma-las estradas e a iluminación pública, e tódolos servizos que inciden nunha mellor calidade de vida da
nosa xente. Queremos afondar tamén en
novas prestacións de carácter social,
para atender mellor ós nosos maiores, un
colectivo cada vez máis numeroso e que
ten unhas necesidades específicas. E,
como non, outra prioridade será sacar
adiante o Plan Xeral, que terá vital
importancia para o desenvolvemento
económico do noso concello. Q

“A situación, a nivel de infraestructuras e servicios nos nosos
pobos, é boa, en xeral. Pero os
catro anos de mandato da nova
Corporación deben servir para
incidir aínda máis na dotación e
mellora de tódolos aspectos
que axudan a consolida-la
senda do progreso para o noso
concello”.
“Queremos que os nosos veciños teñan cumpridas as súas
necesidades e que se sintan
orgullosos do lugar no que
viven”.

Agradecemento
Despois de 28 anos á fronte da Alcaldía de Oimbra, Alfonso Villarino manifesta seguir coa mesma ilusión que o primeiro día: “Para mín, a maior satisfacción é comprobar que
os veciños e veciñas de tódolos pobos do concello están
satisfeitos co que se leva feito neste tempo. Traballouse
moito, e o mellor de todo é que servíu para que os pobos
teñan unhas boas comunicacións, servizos eficientes de
abastecemento e saneamento, recollida de lixo, centros
comunitarios e sociais, etc.” Aínda, así, Alfonso considera
que a súa maior satisfacción é ver que os veciños están
contentos con ese esforzo. “Non é só con palabras, cando
falo con eles -comenta Villarino-, senón que á hora da verdade, cando chegan as eleccións, sempre están ahí para
reafirmarnos que seguimos polo bo camiño”. O traballo de
Villarino na Deputación tamén tivo como recompensa, o
agradecemento do seu presidente, José Luis Baltar.
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Corporación municipal de Oimbra (2007-2011)

Alfonso Villarino
Rodríguez

Ana Villarino
Pardo

Fernando Vieira
Diéguez

P G-PSOE
DE

Eusebio Diz
Diéguez

Gonzalo González
Gómez

David González
Blanco

Plácido Pardo
García

P G-PSOE
DE

Norberto Pérez
Salgado

Antón Alonso
Rodríguez

Órganos de goberno e representación:
Xunta Local de Goberno: Alfonso Villarino Rodríguez, Fernando Vieira Diéguez, Ana Villarino Pardo e David
González Blanco.
Tenentes de Alcalde: Fernando Vieira Diéguez (1º), Ana Villarino Pardo (2º) e David González Blanco (3º).
Comisión Especial de Contas: Alfonso Villarino Rodríguez (presidente), Plácido Pardo García, Ana Villarino
Pardo, Eusebio Diz Diéguez, Norberto Pérez Salgado e Antón Alonso Rodríguez.
Portavoces: Ana Villarino Pardo (PP), Gonzalo González Gómez (PSdeG-PSOE) e Antón Alonso Rodríguez
(Grupos Mixto-Bloque Nacionalista Galego).
Representantes do Concello de Oimbra nos órganos colexiados:.
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Verín: Alfonso Villarino Rodríguez e Plácido Pardo García.
Consorcio para o Servicio Contra Incendios e Salvamento da Comarca: Alfonso Villarino Rodríguez.
Padroado da Fundación de Discapacitados Psíquicos da Comarca de Verín: Alfonso Villarino Rodríguez.
Padroado da Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Verín: Alfonso Villarino Rodríguez.
Grupo de Acción Local ADECOMOVE que xestiona o Plan Leader +: Alfonso Villarino Rodríguez.
Grupo de Acción Local DICOM, promotor do programa Leader II (aínda non rematado): Alfonso Villarino.
Asociación de Concellos Ribereños do Río Támega: Alfonso Villarino Rodríguez.
Asociación para o Desenvolvemento Transfronteirizo Ourensán: Alfonso Villarino Rodríguez.
Comisión de seguemento do convenio de colaboración entre o Concello e a Dirección Xeral do Catastro:
Alfonso Villarino Rodríguez e Ana Villarino Pardo.
Consello Escolar do Colexio Público de Infantil e Primaria de Oimbra: Eusebio Diz Diéguez.
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O pasado 3 de decembro
celebrouse a selección do
persoal que cumpría os
requisitos para integra-lo
Obradoiro “Oimbra II”.
Debían ter máis de 25
anos e estar inscritos nas
oficinas do INEM.
Agora, os que superaron
a selección deberán cumpri-lo período formativo,
que é de un ano, ata
decembro de 2008. Neste
tempo recibirán clases
teóricas e prácticas
sobre os oficios que lles
toca desempeñar.

Un novo Obradoiro de Emprego facilita
formación a 26 persoas en albanelería,
xardinería e axuda a domicilio
Q O novo Obradoiro de Emprego “Oimbra II” é froito da colaboración e
do financiamento da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e do
Concello de Oimbra. Durante doce meses, 26 veciños e veciñas aprenderán novos oficios encamiñados á súa integración no mercado laboral.
Dez persoas participarán no módulo de albanelería; oito o farán no de
restauración de áreas degradadas (xardinería) e oito máis, no de axuda
a domicilio. Asemade, haberá un director/a, unha persoa encargada das
cuestións administrativas, outra das clases de Educación Compensatoria, para que os que o desexen poidan obte-lo título de Graduado en
ESO, e tres monitores (ún por cada módulo).
Ao tempo que aprenden os novos oficios, os alumnos e alumnas do
Obradoiro desenvolverán importantes proxectos en edificios públicos e
zonas recreativas: actuación sobre as escalinatas do barrio do Cabildo
de Oimbra; creación dunha área recreativa na Auga Viva de Videferre;
intervención na área do Támega en Oimbra; acondicionamento das
áreas de San Cibrao e O Rosal; e a do local social de As Chas. Q

R

Preescolar na Casa

O Concello de Oimbra colabora na organización do
programa "Preescolar na Casa". Cada 15 días, o local
social recibe ós nenos e nenas menores de 0 a 3 anos
para participar nas distintas actividades, promovidas
pola Fundación Preescolar na Casa, que teñen como
profesora a Elvira Macía González. Trátase de que os
máis novos aprendan a convivir uns cos outros,
xoguen,..., e para os pais e nais, que poñan en práctica nas súas casas cos seus fillos cuestións diversas
sobre a educación e a convivencia.

=

Punto de información do Servizo Galego de Colocación

O Concello de Oimbra dispón dun punto de información do Servizo Galego
de Colocación onde as persoas que están no paro poden renovar as súas
demandas, evitando os desprazamentos ata Verín. Tamén, calquera veciño
ou veciña pode consultar as ofertas do Servizo Galego de Colocación e
acceder ás páxinas web dos diferentes servizos públicos de emprego, tanto
a nivel estatal como autonómico.
Para usar este novo servizo, o primeiro paso é acudir á oficina de
emprego habitual para rexistrar a impresión dixital. Unha vez feito o rexistro, poden utilizar este novo servizo instalado na entrada da Casa do Concello.
Para máis información, as persoas interesadas poden acudir ás oficinas
do Departamento de Emprego e Formación do Servizo Galego de Colocación, dependente da Xunta de Galicia. Q
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Maxia, circo e música,
nos circuitos culturais de rúa
en Oimbra
O noso municipio é un lugar agradable para visitar, pero,
sobre todo, para vivir durante todo o ano. Neste empeño,
o Concello preocupouse de que o verán tamén fose un
tempo de lecer e divertimento para todos. Por
iso, xestionou coa Consellería de Cultura
e Deporte a participación nos Circuitos
Culturais de Rúa, durante os meses
de xullo e agosto.
Os rapaces e rapazas, pero
tamén moitos maiores, participaron nos espectáculos de Chrystyan Magic (maxia), Kote Malabar
Clown (novo circo) e Agarimos del
Sur (música).
Estas actuacións fixeron as delicias
dos nenos e nenas, que disfrutaron da habitual fantasía e humor dos espectáculos de maxia
de Chrystyan Magic. Tamén se deu renda solta á enerxía
infantil a través de xogos de animación, onde la colaboración grupal foi a esencia mesma do xogo: bailaron e fixeron coreografías coa música máis actual, con globos e con
material lúdico diverso. O novo circo de Kote Malabar
Clown ofreceu un espectáculo interactivo, do agrado de
tódolos presentes, mentres que Agarimos do Sur ofreceu
durante a Feira do Pemento o seu repertorio de flamenco “made
in Galicia”. Laura Antón e Iván Pérez puxeron unha nota de cor orixinal na nosa festa máis singular.

QQQQQQQQQQQQQQQ

Os
artistas que
viñeron a Oimbra
mereceron o aplauso
unánime dos rapaces e
maiores que asistiron ás
actuacións na praza
do Concello.

Nadal e Aninovo en O i m b r a

Os Reis Magos confirman a participación na Cabalgata
Os Reis Magos de Oriente remitíronlle ó Concello de Oimbra unha comunicación para confirmar que,
a pesar do moito traballo que terán ese día, non fallarán á súa cita cos nenos e nenas do municipio
o 5 de xaneiro. As Súas Maxestades contestaron deste xeito á invitación que lle fixeron desde
Oimbra o propio Concello maila Asociación Cultural “Soutullo”. Tamén amosaron a súa
satisfacción polo bo comportamento e aplicación no estudio dos nenos e nenas do
noso municipio, polo que anuncian que virán cargados de xoguetes
e outros agasallos.
Para honrar a tan ilustres visitantes, o Concello de
Oimbra maila Asociación “Soutullo” organizarán
unha cabalgata polas rúas da capitalidade
municipal e, despois, na praza, terá lugar a
entrega dos xoguetes a tódolos rapaces e
rapazas menores de ata 12 anos, que se
deberán apuntar previamente no Concello.
Como en anos anteriores, haberá unha
“chocolatada” á que están convidados
Baltasar, Gaspar e
tódolos veciños do noso municipio,
Melchor volverán a
para disfrutar dunha xornada de aleOimbra cargados de
gría e ilusión para moitos.

agasallos o día 5 de
xaneiro

tempo de mulleres
Novos cursos para aprender e divertirse

Quince mulleres participaron no curso de
auxiliar de axuda a domicilio, organizado
polo Concello de Oimbra, en colaboración
coa Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta
de Galicia. Este curso formativo centrouse
non só nos aspectos asistenciais, a nivel de
alimentación, hixiene ou sanitarios, senón
tamén administrativos e legais. A coordinación coas distintas Administracións públicas con competencias neste eido é fundamental para garantir un bo servizo ás persoas dependentes. Na imaxe, as asistentes
ó curso, xunto a Adela Rodríguez, traballadora social da Mancomunidade.

A partir do 12 de decembro celébrase un curso de risoterapia aberto a tódalas persoas, homes e
mulleres do noso concello, interesados en pasar un bo rato.
O Concello de Oimbra tamén se preocupa
de achega-las novas tecnoloxías a tódolos
cidadáns. Este foi o motivo do curso de iniciación á Informática, organizado tamén
coa colaboración da Vicepresidencia da
Xunta de Galicia. Eiquí, os participantes
recibiron nocións sobre o funcionamento
dos programas básicos, sobre todo de tratamento de texto, e de acceso a Internet:
navegación pola rede, consulta de páxinas
web e correo electrónico, etc. Este tipo de
actividades formativas gozan dunha boa
aceptación por parte de veciños e veciñas
de tódolos pobos do noso municipio.

O orzamento, condicionado por infraestruturas e servizos municipais
Como en anos anteriores, os capítulos de gastos máis importantes
do Concello de Oimbra foron os
referidos ós investimentos reais
(40,21%), bens correntes e servizos (18,76) e gastos de persoal
(25,14%). Entre os tres supoñen
máis do 85 por cento do total consignado para o ano 2007, que foi
de 1.052.000 euros. O orzamento
de gastos completouse con partidas menores e que serviron para
afronta-las transferencias correntes (102.000 €), as transferencias

Transf de capital
1,38*

Bens correntes
e servizos
18,76*

Orzamento

Investimentos
reais
40,21*

1.052.000
euros

Personal
25,14*

Gastos
financeiros
1,08*
Pasivos
financeiros
Trans. correntes
3,73*
9,69*

*En porcentaxe. Datos de 2007.

de capital (14.500 €), os pasivos
financeiros (39.200 €) e os gastos
financeiros (11.400 €).
Os principais ingresos nas
arcas municipais do Concello proceden das transferencias correntes
e de capital (aportacións das
outras Administracións públicas), e
dos impostos directos, das taxas
municipais, dos ingresos patrimoniais e dos pasivos financeiros.
Oimbra manténse nuns niveis de
endebedamento semellante á
media dos concellos galegos.
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X Feira do Pemento

Despois de dez edicións, a Feira do
Pemento de Oimbra
segue con boa saúde.
De feito, é a principal celebración gastronómica da nosa
comarca durante o
verán. Unha cita
obrigada para moitos
veciños e visitantes,
dispostos a disfrutar
dunha xornada festiva e das excelencias
culinarias do producto estrela da
nosa horta.

A Carballeira do Concello acolleu por vez primeira a comida
popular e parte dos expositores de artesanía, maquinaria,
produtos agropecuarios, alimentación, viños, etc. Non fallou
no programa o xa tradicional concurso de pratos de cociña,

co pemento como ingredente principal, nen a actuación dos
grupos de baile rexional e pandereiteiras da Asociación Cultural “Soutullo”. O bo tempo tamén quixo ter protagonismo
nunha xornada inesquecible para todos.
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