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O presidente da Deputación, Manuel Baltar, e o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey (arriba), visitaron Oímbra, o mesmo que a secretaria xeral de Turismo, Nava Castro. Deste encontros sairon avances en
proxectos para o Concello, o mesmo que das reunións que mantivo a alcaldesa, Ana Villarino, en Santiago
cos conselleiros de Infraestruturas, Ethel Vázquez, e de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña.

Turismo de Galicia e o Concello asinaron un
convenio para levar a cabo a sinalización dos
lagares rupestres e a restauración da adega
das Barrocas, elementos etnográficos de
grande interés no noso municipio.

A conselleira Ethel Vázquez e Ana Villarino
abordaron, ademais da mellora de estradas,
a reforma do servizo de transporte público,
conseguindo que éste sexa regular e non
baixo demanda.

Ana Villarino tamén se reuníu en Santiago co
conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia,
Jesús Vázquez Almuíña, para tratar a mellora da atención aos pacientes no Centro de
Saúde de Oímbra.
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2017 semella que foi outro ano importante para
Oímbra. En todos os pobos podemos apreciar
avances na mellora das súas infraestruturas
básicas e na optimización de servizos que contribúen a mellorar a calidade de vida das persoas. Este é, de forma resumida, o obxectivo
primordial do Concello: que todos os veciños e
veciñas se sintan orgullosos, que poidan traballar e que disfruten no lugar onde viven. Pero non
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sería de todo posible sen o apoio das outras
Administracións públicas. Neste senso, a participación da Deputación Provincial de Ourense e
da Xunta de Galicia foi clave para materializar
moitos deses proxectos. Cabe agardar que esa
colaboración institucional continúe no futuro e
que dentro dun ano poidamos dicir que Oímbra
segue avanzando con paso decidido polos
camiños do progreso e da modernidade.
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Oímbra participa nun programa pioneiro en Galicia da Deputación
Provincial de Ourense para a rehabilitación de vivendas no rural
O proxecto "Revivenda" ten como
obxectivo "dinamizar
o rural, fixar poboación e atraer a familias, poñendo en valor os territorios rurais da provincia de
Ourense, segundo o
convenio asinado
por Juan Anta, Manuel Baltar e Ana
Villarino.

presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e os alcaldes da Veiga e Oímbra, Juan Anta e
Ana Villarino, asinaron senllos convenios de colaboración para desenvolver un programa pioneiro en Galicia de
rehabilitación de vivendas baleiras no rural, "Revivenda",
destinadas a aluguer. O obxectivo desta iniciativa, segundo afirmou Manuel Baltar "é dinamizar o rural, fixar poboación e atraer a familias, poñendo en valor os territorios
rurais da provincia de Ourense".
O programa desenvolverase nos concellos da Veiga e
Oímbra, que realizarán as xestións técnicas e administrati-

O

vas para que os particulares remodelen vellas vivendas
para o aluguer. Baltar, quen xa anunciara no pasado Debate do Estado da Provincia a creación deste programa, destacou o dinamismo que amosan os concellos da Veiga e
Oímbra por potenciar o rural, "o cal se reflicte neste programa, unha idea que xurdiu destes dous concellos, da súa
capacidade para xerar iniciativas e crer no rural".
A Deputación de Ourense achega un total de 200.000
euros (100.000 euros para cada concello) e os concellos,
10.000 euros cada un. Oímbra conta cunha ordenanza
municipal para o desenvolvemento deste programa.

Recuperación do lagar de Xan Preto e sinalización da ruta

Turismo de Galicia colaborou co Concello no proxecto de sinalización dos
lagares rupestres, entre o que se atopa o de Xan Preto, restaurado tamén
como elemento didáctico para explicar cómo funcionaba cando foi construído. Sinalizouse tamén unha ruta con dous percorridos: un curto, de 4 quilómetros, e outro longo, de 11 quilómetros, dende o que se accede a oito
lagares.
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Iniciativas municipais

Obras e proxectos
que contribúen a mellorar
a calidade de vida e os
servizos dos pobos
o longo de todo o ano 2017, o Concello de
Oímbra promoveu obras en todos os pobos
para mellorar as condicións de vida dos veciños e veciñas, mellorando a seguridade vial co
acondicionamento de estradas, pistas e camiños;
propiciando a eficiencia do alumeado público, noutros casos, dotando de mobiliario os espazos públicos e reformando centros sociais.

San Cibrao

A

Casas dos Montes

Renovación do pavimento e das redes
hidráulicas en San Cibrao
O organismo autónomo Augas de Galicia aportou 60
mil euros para a renovación das redes hidráulicas de
abastecemento e saneamento de San Cibrao, e a posterior reposición do pavimento afectado polas obras
con formigón e adoquín na praza da igrexa e as rúas
do sen entorno.

A Deputación Provincial colaborou na
reformas da rede viaria do concello

As Chas

As brigadas de Obras da Deputación de Ourense
realizaron traballos de renovación da capa de rodadura e acondicionamento de varias estradas, pistas
e camiños locais. Estas actuacións foron apreciables en O Rosal, Oímbra, San Cibrao, Rabal, Videferre, Espiño, A Granxa,As Chas e Casas dos Montes.
A Deputación puxo a disposición a maquinaria e o
personal necesario, e o Concello financiou os materiais correspondentes.

Os centros sociais de A Granxa e
Rabal adáptanse para velorios

Rabal

A Deputación Provincial aprobou os proxectos de
reforma dos velorios de A Granxa e Rabal que lle
presentou o Concello de Oímbra. En Rabal aporta
25.500 euros para adaptar o local social, e en A
Granxa o organismo provincial destina outros
29.900 euros para a reforma do mesmo. Estas
obras estarán rematadas a finais de xaneiro de
2018.
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A Granxa

Bousés

Videferre
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Continúa a renovación do alumeado
público para favorecer a eficiencia
Varios pobos do municipio dispoñen xa de tecnoloxía LED de baixo consumo nas súas redes de iluminación pública. Este ano renovouse o alumeado nos
pobos de Bousés e Videferre. Os traballos técnicos
consistiron na reposición das luminarias convencionais polas de tecnoloxía LED. A Deputación Provincial de Ourense financiou a renovación de Bousés,
que contou cunha partida de 44.942 euros. En
Videferre o investimento ascendeu a 39.971 euros,
dos que a Dirección Xeral de Administración Local
aportou o 80 por cento, e o Concello de Oímbra, o
20% restante.

Renovación de rúas e dos principais
servizos no pobo de O Rosal

Rabal

O Rosal

Na idea de renovar os servizos básicos en todos os
pobos, o Concello de Oímbra plantexoulle á Deputación a través do Plan Provincial actuar no pobo de
O Rosal e renovar o pavimento e os servizos básicos, con novas canalizacións soterradas. Está previsto que quede rematado a principios do próximo
ano 2018. O investimento conxunto desta actuación foi 83.000 euros, dos que 55 mil corresponden
á aportación da Deputación Provincial de Ourense e
28 mil ao propio Concello de Oímbra. Con esta obra
complétase unha parte importante das rúas de O
Rosal.

Dotación de mobiliario en espazos
públicos do municipio
O Concello de Oímbra encargouse da instalación de
bancos de pedra en espazos de uso veciñal en
Videferre e Espiño. A praza das Laxes de Videferre
foi unha das beneficiadas. Outra actuación semellante realizouse no campo da festa de Espiño,
onde, ademais, se ampliou a pista polideportiva na
que se instala o palco da orquestra e serve de zona
de baile.

Videferre

Redacción do proxecto do parque
empresasarial de Oímbra
O INORDE destinou 27.145 euros para continuar
cos trámites do futuro polígono industrial. En datas
próximas quedará redactado o proxecto de urbanización deste Parque Empresarial, que ocupará unha
superficie de 62.000 metros cadrados, distribuídos
en doce parcelas: a máis grande disporá de case
13.000 metros cadrados e a máis pequena pouco
máis de 2.300 m2.

Espiño
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Obras de mellora nas rúas
da Lama e do Tanque
e na estrada Oímbra-O Rosal
os últimos meses quedaron rematadas as obras de
mellora da pavimentación en dúas das rúas máis
importantes do casco histórico de Oímbra. Por unha
parte, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia contribuíu á reforma da rúa da Lama,
que contou cun orzamento definitivo de 107.880 euros. Esta
obra forma parte do Plan Hube, de humanización, urbanización
e equipamento de espazos públicos. Outra actuación importante foi na rúa do Tanque, cun investimento de 60.000 euros,
coa renovación de servizos e mellora do pavimento.

N

Rúa do Tanque

Estrada Oímbra-O Rosal

Paso elevado
Para os veciños e veciñas de Oímbra e O Rosal tamén
foi importante a renovación da capa de rodadura na
estrada que une os dous pobos (vía provincial
OU1012). Foi unha actuación coordinada entre a
Deputación Provincial e o Concello, que supuxo o
investimento de 60.100 euros. A Deputación tamén
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Repintado da estrada

Rúa da Lama
realizou traballos de pintado da estrada desde a
Rotonda ata Oímbra. O organismo provincial construíu
tamén pasos elevados en zonas urbanas de Oímbra,
Rabal e San Cibrao, para que os vehículos aminoren a
sua velocidade, coa conseguinte mellora da seguridade vial nestes pobos.
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Os alcaldes de
Monterrei, Laza,
Vilardevós, Oímbra, Cualedro e
Castrelo do Val ,
cos alumnos/as e
o persoal directivo, docente e
administrativo
que participa no
Obradoiro de
Emprego “Támega IV”, na presentación do proxecto formativo.

Obradoiro de Emprego “Támega IV”

Realizan traballos en espazos públicos do municipio
Oímbra colabora na formación teórica
e prática de 35 persoas a través de dous
Obradoiros da Mancomunidade

Presentación en Albarellos

s traballos de roza e limpeza en espazos públicos, e
varios traballos de mellora de edificios e de elementos etnográficos son algunhas das actuacións
previstas no concello de Oímbra polo Obradoiro de Emprego "Támega IV", que se desenvolve durante nove meses
(de setembro de 2017 ata xuño de 2018), nos municipios
de Laza, Vilardevós, Cualedro, Monterrei, Castrelo do Val e
Oímbra. Trátase dun novo proceso formativo para 20 traballadores desempregados, que desenvolven unha especialización teórica e prática nas modalidades de cantería,
medio ambiente e axuda no fogar.Oímbra participa tamén no Obradoiro da Mancomunidade de Verín. Trátase dun programa de 6
meses no que 15 mozos e mozas teñen a oportunidade de aprender unha profesión e de adquirir experiencia laboral. As modalidades ofertadas teñen que ver coas novas tecnoloxías da información e da comunicación e coa dinamización infantil e xuvenil.

O

Charlas sobre saúde

...e seguridade

O Concello organizou, coa colaboración da Cruz Vermella e a Garda Civil de Verín, charlas-coloquio de interese
para toda a poboación en xeral. Na primeira abordáronse cuestións como os hábitos alimenticios, e na segunda,
sobre a prevención de estafas, etc.
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O salón de actos da Casa do Concello acolleu a reunión da delegada da Xunta en Ourense, Marisol
Díaz, con representantes dos veciños dos pobos
afectados polos incendios forestais.

A Consellería de Medio Rural colaborou na rexeneración
vexetal dos montes queimados en Espiño e Bousés

Despois dos incendios que perxudicaron ao
concello de Oímbra en 2016, os últimos meses
serviron para realizar traballos de reparación
dos danos ocasionados nos montes de Espiño

e Bousés, a cargo da Consellería de Medio
Rural da Xunta de Galicia. Os traballos leváronse a cabo a finais do inverno e comezos da primavera de 2017.
Brigadas para
combatir os
incendios e facer
desbroces
Un convenio coa Consellería de
Medio Rural da Xunta de Galicia
permitíulle ao Concello de Oímbra dispór de dúas brigadas
contra incendios, integrada
cada unha por cinco persoas.
Ademais de axudar na extinción
de lumes na comarca, os brigadistas realizaron tamén traballos de desbroces e limpezas de
camiños nos pobos do noso
municipio.

A adega-lagar das Barrocas é o punto de
referencia da ruta dos lagares rupestres
de Oímbra, onde se atopan os lagares de
pedra dedicados á produción de viño
máis antigos documentados na nosa
Comunidade. Trátase dun elemento patrimonial catalogado con alto valor arquitectónico. O financiamento da súa rehabilitación correu a caro de Turismo de
Galicia. O obxectivo desta recuperación é
aunar o patrimonio ao sector vitivinícola e
darlle aínda máis valor aos nosos viños.
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Restauración da adega-lagar
das Barrocas
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Ana Mª Villarino Pardo,
alcaldesa:

“Ademais de obras e servizos,
traballamos na promoción do
noso patrimonio para darlle máis
valor ao sector vitivinícola”
P.- O Concello levou a cabo nos últimos meses varias iniciativas para recuperar o patrimonio etnográfico, histórico
e cultural. Cómo xurdiron?
Ana.- O concello de Oímbra conta cun patrimonio moi importante, pero que moitas veces é descoñecido para os cidadáns.
Os distintos elementos, como a adega das Barrocas, o castro
do muro do Búbal, o castelo de Lobarzán, etc, eran familiares
para os veciños dos pobos próximos, pero descoñecidos para
o gran público. Decidimos a súa posta en valor, apostando
pola investigación rigurosa que leva a cabo a Universidade de
Vigo, a sinalización de lugares de interese, a restauración de
pezas históricas e, como é sabido, cunhas xornadas divulgativas para que as persoas interesadas poidesen coñecer in situ
eses lugares que foron importantes na nosa historia.

"Os Servizos Sociais recibiron outro
impulso co incremento das horas de
Axuda no Fogar, porque é prioritario
atender ás persoas e ás familias que
máis o necesitan. Prestamos cerca de 20
mil horas de asistencia ao ano".
P.- Pensa que o plan de rehabilitación de vivendas será positivo a nivel de fomento do emprego e para asentar poboación?
Ana.- É unha experiencia novedosa a nivel de Galicia e
debemos de aproveitar esta oportunidade que nos brinda o
convenio coa Deputación Provincial de Ourense. Agora son
os veciños e veciñas os que deben e tomar a iniciativa de
mellorar as vivendas baleiras para o posterior aluguer. A
todos os que están pensando nesta posibilidade, animaríaos
a que fosen pola Casa do Concello de Oímbra e a que se
informen sobre as axudas que xa están en vigor.
P.- Qué liñas propias de axuda inclúe o Concello no seu
orzamento?
Ana.- O Concello de Oímbra financia con fondos propios unha
liña de axuda para os novos autónomos que se dean de alta no
noso concello, de 50 euros mensuais durante un ano, e contamos tamén con unha liña de axuda para as empresas do concello que contraten a traballadores desempregados. O importe
varía en función da duración do contrato. Neste 2017 establecemos tamén outra liña de axudas para a adquisición de libros
e material escolar para todos os nenos que estuden en Oímbra.
Estas liñas de axudas vanse manter no exercicio de 2018.

P.- Está satisfeita cos proxectos de
obras desenvolvidos no último ano?
Ana.- Claro que sí. Non sempre é posible resolver todos os problemas ao
mesmo tempo, pero moitos xa están
solucionados, grazas á colaboración da
Xunta e da Deputación e do empeño
que puxemos para que os veciños e
veciñas dos nosos pobos poidan mellorar as suas condicións de vida.
P.- Teñen clara xa a liña de traballo
para 2018?
Ana.- Esto non para, porque sempre hai
novas necesidades, en forma de reformas de obras e servizos, e hai que buscarlles solución. Temos claro que hai
que conseguir apoio para seguir mellorando a rede de estradas, pistas e camiños en todo o municipio, sen descuidar
as redes de abastecemento, para previr
problemas en anos de seca como o que
acabamos de pasar, e xestionar os Servizos Sociais, sempre importantes, para
que poidan dar resposta a todas as
demandas que reciban. O emprego é un
dos nosos obxectivos principais e traballamos en diversas fórmulas para poder
acadalo.
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O Concello conseguiu manter o
transporte público, acadar máis
frecuencia e mellorar o horario
na ruta de Verín
De lúns a venres, e sábados de
feira en Verín, quedan establecidas dúas rutas completas
entre Verín e Videferre.
Conseguir unha regularidade, con
horarios adaptados ás necesidades
dos usuarios do noso municipio, e
mellorar a frecuencia do percorrido
entre Verín e Videferre. Con este
obxectivo reuníuse a alcaldesa, Ana
Villarino, con responsables da Dirección Xeral de Transportes da Xunta de
Galicia para tratar de modificar o ante-

Reunión de Ana Villarino coa xefa territorial e co director xeral de Transportes da Xunta

proxecto do Plan de Transporte Público, que a alcaldesa de Oímbra consideraba lesivo para os intereses do
noso municipio. Como resultado destas xestións, a Consellería de Infraestruturas e Transporte da Xunta de Galicia aceptou a proposta de Villarino
para manter dúas liñas diarias, de lúns
a venres (e os sábados de feira na

capitalidade comarcal) en ambos sentidos. A primeira sae ás 8:35 de Verín
e chega ás 8:55 a Videferre. A volta é
ás 9:00 desde Videferre, con chegada
a Verín ás 9:20. A segunda sae de
Verín ás 12:30 e chega a Videferre ás
12:50. Cinco minutos despois inicia o
regreso con chegada a Verín ás 13:15
horas. ■

Os veciños sempre teñen a palabra
A alcaldesa reuníuse con representantes de distintos pobos para
avanzar en solucións para mellorar os servizos locais
Os colectivos veciñais sempre teñen protagonismo á hora
de tomar decisións por parte da Corporación Municipal de
Oímbra. A alcaldesa visita os distintos pobos e reúnese cos
representantes das traídas de auga e das comunidades de

montes. Destas reunións saen vías de colaboración e propostas para executar planes de obras para mellorar servizos
e infraestruturas locais, porque os propios veciños e veciñas son os que mellor coñecen as súas necesidades.

Comisión da auga de Bousés

A Granxa

Comunidade de
Montes de O Rosal
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Comisión da auga de Videferre

Rabal
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O Concello incrementa o
Servizo de Axuda no Fogar
O apoio da Consellería de Política Social permitíu
aumentar en 214 horas mensuais o Servizo de
Axuda no Fogar de Oímbra, polo que o total de
horas de servizo ao ano ascenden a máis de 19 mil,
do que se benefician máis de 40 unidades familiares do noso concello. Ana Villarino tratou co conselleiro Rey Varela as futuras liñas de colaboración,
que abranguen tamén á gardería infantil e ao Centro de Día, nas que este departamento da Xunta de
Galicia realizou obras de acondicionamento e adaptación aos usuarios nestes últimos anos.

Técnicos da Consellería de Medio Rural puxeron en marcha a
loita biolóxica contra a avespiña do castiñeiro coa solta do parásito Torimus sinenses, que axuda a combatila. Tamén celebraron

charlas informativas cos veciños e veciñas en Videferre. Pola súa
parte, os viticultores tiveron ocasión en Oímbra de coñecer os
remedios paliativos para mellorar as súas vides.

Homenaxe a David González

Bernardo García Álvarez recibíu o
recoñecemento na Festa do Viño de
Monterrei como un dos pioneiros e
impulsores da Denominación de
Orixe. O presidente da Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, entregoulle a medalla,
que luce na compaña de Ana Villarino.

Bonita festa en Bousés dos compoñentes da Banda de Música ao concelleiro
David González para celebrar o seu restablecemento despois do grave accidente que sofríu. Reuníronse primeiro na igrexa e continuaron polas rúas nunha
marcha amenizada pola propia Banda. Despois, reunión no centro social no que
disfrutaron dunha comida de confraternidade, na que lle entregaron unha praca
de agradecemento pola súa dedicación á Banda de Música.
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Indagando nas raíces históricas dos nosos pobos

O Concello asinou un convenio de investigación coa Universidade de Vigo
O Concello quere potenciar e poñer en valor a
riqueza natural, patrimonial e arquitectónica de
Oímbra. Nese obxectivo enmárcanse os traballos
de recuperación dos lagares rupestres, integrados
nunha ruta sinalizada, e a súa promoción, o
mesmo que outros lugares de interese. Aínda
máis, a alcaldesa, Ana Villarino, xestionou coa Universidade de Vigo (na imaxe, co rector, Salustiano
Mato) un traballo de indagación histórica.
Un equipo de docentes e investigadores da Universidade de Vigo, integrado por Víctor Muñiz,
Beatriz Comendador e Beatriz Vaquero (os tres na
imaxe, con Ana Villarino), encárgase de levar a
cabo o traballo de investigación sobre as raíces
históricas do concello de Oímbra, en base ao convenio asinado pola alcaldesa co rector Salustiano
Mato. Tratarán de recuperar e sintetizar toda a
bibliografía existente sobre o noso municipio en
distintos arquivos estatais, autonómicos, provinciais e diocesanos. O custe para o Concello de
Oímbra é de 4.000 euros.

Celebración especial
Por segundo ano, o bispo da diócese, monseñor Leonardo Lemos, participou en Ourense
nos actos de presentación e promoción da
Semana Santa de Oímbra, nos que colabora o
Concello. A procesión dos penitentes foi un
dos momentos máis emocionantes para os
fregueses, que acudiron de distintos pobos
da comarca de Verín.

ÁREA RECREATIVA NO TÁMEGA
A Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e
Medio Ambiente financiaron con Fondos FEADER da Unión Europea un parque recreativo construído na ribeira do río Támega. Realizouse o peche perimetral desta zona, acondicionáronse os accesos, instaláronse paneis informativos sobre a fauna e flora do lugar e varios aparellos que configuran un
parque biosaudable para facer ximnasia de mantemento.
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Concello de Oímbra organizou un programa de visitas
guiadas gratuitas, baixo o lema "Coñecendo o noso
patrimonio", para mostrar aos visitantes os lugares de
maior interese do municipio tanto a nivel patrimonial, histórico
e paisaxística. A primeira, o 24 de setembro, deu a coñecer a
adega de As Barrocas, o lagar de Xan Preto, o cruceiro de San
Cibrao e o lagar dos Mouros. A segunda, o 1 de outubro, percorreu a mámoa do Penedo Furado, nas Casas dos Montes, e

O

o castelo medieval de Lobarzán. A terceira, o día 8 de outubro,
foi para visitar a ara romana de Espiño e o muro do Búbal.
Ana Villarino explicou que se trata dun proxecto que pretende "dar a coñecer o noso patrimonio, en primeiro lugar aos
nosos veciños, que moitas veces non coñecemos a riqueza do
noso municipio, e en segundo lugar aos veciños doutras vilas
para que veñan a descubrir Oímbra". As explicacións correron
a cargo do profesor e arqueólogo Alberte Reboreda.

3
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1.- Castelo de Lobarzán (As Chas). 2.- Lagar dos
Mouros (San Cibrao).- 3.- Rosendo Fernández,
vicepresidente da Deputación, e Ana Villarino.
4.- Penedo Furado (Casas dos Montes). 5.- Muro
do Búbal (Espiño). 6.- Adega As Barrocas (Oímbra). 7.- Ara romana de Espiño.
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O concello de Oímbra, co deporte

A prática deportiva e o exercicio físico son recomendables para levar unha vida sana e saudable.
O Concello apoia aos clubs que levan o nome de Oímbra e Búbal-San Cibrao por toda a provincia, e fomenta o deporte para animar aos veciños e veciñas a que melloren a súa condición física con exercicios ao aire libre no verán e nos parques biosaudables durante todo o ano.
O CD Búbal-San Cibrao
compite por segundo
ano na Terceira Autonómica. A pasada campaña loitou polo ascenso e
na actual, con máis
equipos, trata de ofrecer unha boa imaxe. O
club que dirixe Carlos
Augusto Matías e adestra David "Peke" reforzouse coa intención de
ser competitivos ata o
final tempada.
O Oímbra Fútbol Sala é o único equipo da comarca de Verín que compite la liga de Primeira Provincial de
Ourense. Ten como rivais a Manzaneda, Beariz, A Gudiña, Os Peares,
Prolsport, Pub Área 12 e Pub Night.
O obxectivo é canalizar a afección a
este deporte en Oímbra e servir de
estímulo ás novas xeracións para
que se animen. Disputa os seus partidos como local no polideportivo
municipal de Oímbra.
O Concello animou a todos os
veciños e veciñas interesados
durante o verán a realizar un
día á semana ximnasia na Carballeira. E a proposta non caeu
en saco roto. Foron moitos os
que se animaron a facer execicio físico ao ritmo da música e
dirixidos por un monitor. Como
o resultado foi o agardado, polo
éxito de participación, o Concello de Oímbra xa planifica de
cara ao ano que ven, tamén
durante os meses vacacionais,
repetir esta experiencia.
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Ludoteca
O verán é tempo de lecer para os máis novos,
no que tamén se poden aprender moitas cousas. A Ludoteca Municipal de Oímbra propón
que as vacacións escolares sirvan para coñecer o noso entorno, visitando lugares de interese; para facer exercicio no polideportivo;
para desenvolver a creatividade, con manualidades; de aprender idiomas e para xogar
como se facía antes. Os rapaces tamén foron
protagonistas dun pleno municipal infantil, no
que, por un día, convertíronse en concelleiros
da Corporación local. A alcaldesa escoitou as
súas propostas e tamén lles explicou o funcionamento ordinario do Concello.

Pleno infantil

Xa veñen de camiño...

Os Reis Magos aceptaron a invitación do Concello de Oímbra e xa están de
camiño para repartir agasallos entre os nenos e nenas do noso municipio
menores de 12 anos que previamente estean inscritos nas oficinas municipais. Será durante a cabalgata do día 5 de xaneiro pola tarde no polideportivo municipal, no que tamén se instalará o tradicional belén vivinte.

O que comezou en 1998 como unha cita para promocionar o pemento de Oímbra entre os veciños do concello e da comarca convertíuse, vinte anos despois,
nunha das feiras hortícolas e gastronómicas máis importantes de Galicia. O
recoñecemento por parte da Xunta como Festa de Interese Turístico foi o premio a ese esforzo compartido pola Corporación e os produtores.

O 6 de agosto foi especial para todos os que se achegaron á Carballeira do Concello para disfrutar dos pementos e dos viños da D.O. Monterrei, pero tamén coa
música, artesanía, maquinaria e os produtos da nosa terra.
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