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Ana Villarino recibíu do
presidente do Goberno
galego, Alberto Núñez
Feijóo, o título que recoñece
o esforzo do Concello de
Oímbraa prol do emprego
e da dinamización económica

Oímbra é un dos concellos pioneiros na experiementación
biólóxica contra a praga da avespiña do castiñeiro. A conselleira de Medio Rural participou na solta de 790.000
exemplares do parásito que combate esta plaga extendida
pola nosa comarca.

A colaboración da Deputación Provincial de Ourense foi moi
importante para levar a cabo novos proxectos de mellora de
infraestruturas e servizos municipais. Esta colaboración vai
continuar con iniciativas que benefician a todos os pobos do
municipio.

Oímbra nº 20

Oímbra, recoñecido como “Concello Emprendedor”
pola Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias
A alcaldesa de Oímbra, Ana
Villarino Pardo, recibíu do presidente da Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, o diploma
de "Concello Emprendedor", que
recoñece o esforzo realizado a
prol do emprego e a dinamización da economía local. Neste
acto, celebrado en Santiago de
Compostela, estivo acompañado polo conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e o presidente da
Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP),
Alfredo García.

Feijóo salientou que ter esta distinción significa compartir coa Xunta a necesidade de
levantar as barreiras ao investimento empresarial para estimular a actividade económica;
e ser unha Administración consciente de que
os trámites administrativos teñen que ser un
garante e non unha encrucillada que retarde
ou disuada o labor das empresas.
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Colaboración para mellorar servizos e infraestruturas básicas en Oímbra

A Deputación Provincial financiou obras importantes
e respaldou novos proxectos para o noso concello
A colaboración entre a Deputación Provincial
de Ourense e o Concello de Oímbra continúa. Nos últimos meses leváronse a cabo
obras importantes tanto para mellorar as
infraestruturas viarias como para potenciar

os servizos públicos. Xa están en marcha
novas iniciativas que se materializarán próximamente na reforma da rede viaria local, en
alumeado público e no acondicionamento de
espazos recreativos.

Reunión con
Manuel Baltar,
na Deputación

O ano 2018 foi importante para mellorar de
forma notable a rede viaria local, a través
de proxectos como os da estrada OímbraO Rosal, a renovación de servizos básicos
en San Cibrao, a mellora da iluminación
pública e da eficiencia enerxética, actuacións en velorios, locais sociais e fornos
comunitarios, e en espazos públicos.
Sinatura dun convenio de obras na Deputación

Plan piloto de prevención e extinción
de incendios nos concellos da raia
O Concello de Oímbra participa no proxecto "Raiasecus-T", xunto a varias institucións dun e outro lado
da fronteira e que persigue a recuperación forestal,
a posta en valor da riqueza cultural e arqueolóxica e
a definición de espazos naturais comúns para previr
a aparición de novos incendios. Liderado pola Deputación de Ourense, no proxecto están integrados os
concellos galegos, cámaras municipais lusas e as
Universidades de Santiago e Vigo. A candidatura foi
presentada aos Fondos Europeos POCTE.
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Infraestruturas e Servizos

O Concello de Oímbra levou a cabo varios
proxectos para mellorar a seguridade vial
e a calidade de vida en todo o municipio
Completada reforma da estrada
Oímbra-O Rosal

Oímbra-O Rosal

A Deputación Provincial de Ourense investíu
48.000 euros para completar a renovación e
mellora da capa de rodadura nesta vía (OU1012). Neste proxecto tamén se incluíu o pintado da travesía de Oímbra, que forma parte na
Rede Viaria Provincial.

O medio ambiente preocupa
O bo estado das augas do río Támega e o funcionamento
da depuradora de Vilarello da Raia foron algúns dos temas
sobre os que xirou a entrevista que mantiveron en Chaves
o seu alcalde, Nuno Vaz, e Ana Villarino. A alcaldesa de
Oímbra apremiu ao rexedor da Cámara lusa a buscar solucións aos problemas detectados na depuradora que, ocasionalmente, provoca verquidos e contamina a canle fluvial
augas abaixo, afectando a Rabal.
Asfaltados do Plan MARCO en San Cibrao

Reforma de rúas no Rosal

Mellora de camiños a través do
Plan MARCO
Por medio do Plan MARCO de mellora de infraestruturas rurais, a Consellería de Medio Rural e
o Concello de Oímbra destinaron 50.715 euros á
mellora de varios camiños en Oímbra e San
Cibrao.
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Os Plans Provinciais de Obras, nos que colaboran o Concello de
Oímbra e a Deputación Provincial de Ourense, permitiron completar a reforma de varias rúas interiores e da praza que serve
de intersección no pobo de O Rosal, e a mellora dos servizos
básicos. A pavimentación fíxose con formigón impreso e pedra.
O proxecto tivo un custe de 83.000 euros, dos que 55.000
corresponden á aportación da Deputación Provincial de Ourense
e 28.000 ao Concello de Oímbra. ■
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Renovación de servizos básicos en rúas de San Cibrao

San Cibrao

A colaboración entre a Deputación Provincial e o Concello de
Oímbra posibilitou a execución
de novas obras de abastecemento, saneamento e reposición do
pavimento en San Cibrao. O organismo provincial aportou 95.539
euros por medio dunha subvención nominativa e outros 48.000
euros a través dos Plans Provinciais de Obras para rematar o
proxecto. Con este importante
investimento renováronse as
rúas principais do pobo de San
Cibrao.

San Cibrao

Instalación de LED no alumeado de A Granxa
O investimento de 35.828 euros servíu para cambiar todas as luminarias de A Granxa (66 en total) por outras de tecnoloxía LED de baixo
consumo. O Concello participou con 14.331 euros, e o resto aportouno a Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia.

Rematado o velorio de A Granxa
O Concello proseguíu co proxecto de dotar a todos
os pobos de velorios, respondendo así á demanda
dos veciños para dispor deste servizo. Así aconteceu en A Granxa, coa rehabilitación dun antigo
inmoble, na que se investiron 33.000 euros, aportados pola Deputación e o Concello de Oímbra. A
reforma supuxo a mellora dos accesos, da sala
mortuoria con cámara de frío e da sala de estar
A Granxa para familiares e acompañantes.

A Granxa

Mellora de camiños
en Bousés
A maquinaria de obras
da Deputación Provincial servíu para nivelar
e reformar o camiño de
San Queitano, en Bousés, e a pista que comunica este pobo con
A Granxa (na foto).

Rúa dos
Pateiros

■ Reforzo da seguridade vial

O pintado da travesía de Oímbra e a mellora de camiños en A Granxa, Bousés e
outros pobos tamén foron contribucións da Deputación Provincial de Ourense á
mellora da rede viaria e da seguridade vial no concello.

Oímbra

A Granxa

Bousés

Oímbra

Nesta rúa de Oímbra renovouse o
abastecemento, a
rede de sumidoiros e o pavimento.
A Dirección Xeral
de Administración
Local da Xunta de
Galicia contribuíu
con 17.053 euros,
e o propio Concello de Oímbra con
11.369 euros.
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Mellora da accesibilidade na contorna do Concello e do Centro de Saúde
A delegada territorial da Xunta en Ourense,
Marisol Díaz, visitou o concello de Oímbra e
xunto a Ana Villarino comprobou o resultado das obras de mellora da accesibilidade
na contorna da Casa do Concello e do Centro de Saúde. O custe total foi de 89.369
euros, dos que a Consellería de Política
Social aportou 60.000 e o resto, o Concello
de Oímbra.

A Granxa

As Chas
Un novo proxecto laboral facilita emprego e formación a 20 persoas da Mancomunidade

O Obradoiro “Támega IV” levou a cabo actuacións
na praza de As Chas e no lavadoiro de A Granxa
O Obradoiro de Emprego "Támega IV", promovido pola Mancomunidade de
Verín e financiado pola Xunta con 280.000 euros, proporcionou traballo e
formación a 20 persoas nas modalidades de actividades auxiliares en
viveiros e xardinería, colocación de pedra natural e atención sociosanitaria
a persoas no domicilio. No caso concreto de Oímbra, os traballos consistiron na restauración do lavadoiro de A Granxa, na mellorada praza de As
Chas, na poda de árbores e na conservación de áreas axardinadas e recreativas. Este proxecto formativo vai continuar durante 9 meses máis a través de outro Obradoiro de Emprego, "Támega V", con outros 20 alumnos
en albanelería e xardinería (na imaxe dereita, Ana Villarino cos participantes do concello de Oímbra).

Oímbra, lugar de ensaio da loita biolóxica contra a avespiña do castiñeiro
A Consellería do Medio Rural intensificou
a loita biolóxica contra a avespiña do castiñeiro coa solta duns 790.000 individuos
de Torymus sinensis, que parasita as postas do insecto que dana estas árbores na
nosa comarca. A titular deste departamento fixo este anuncio durante unha visita ao concello de Oímbra na que se procedeu á liberación deste parasito.
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Colaboración da Xunta de Galicia en proxectos municipais
A colaboración da Xunta de Galicia tamén é importante á hora de desenvolver novos proxectos que
permitan avanzar na dotación de máis e mellores servizos ou reformar os xa existentes. Durante o
ano 2018, a alcaldesa, Ana Villarino, mantivo xuntanzas periódicas cos representantes do Goberno
Galego que se traduciron en moitas iniciativas que xa son realidade.

Proxectos co vicepresidente da Xunta
A alcaldesa de Oímbra reuníuse co vicepresidente
da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en San Caetano para solicitar a colaboración do Goberno autonómico en proxectos como a renovación do alumeado público en A Granxa ou a renovación das redes
de abastecemento, saneamento e pavimento en
varias rúas do concello.

Delegación Territorial de Ourense
As reunións que mantivo Ana Villarino coa delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz,
axilizaron proxectos que derivaron en obras para
mellorar infraestruturas nos pobos e a colaboración de diversos departamentos autonómicos.

Iniciativas que favorecen á rede viaria local
A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e Ana
Villarino trataron da colaboración para acometer obras en estradas
importantes do noso municipio.

Xestións para mellorar camiños
A mellora de camiños rurais é unha preocupación do Concello de
Oímbra que Ana Villarino lle plantexou ao novo conselleiro de
Medio Rural, José González Vázquez, que estivo acompañado
polo director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. A alcaldesa de Oímbra tratou co responsable autonómico a posta en
común de varios aspectos para dinamizar o sector primario.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Coa nova conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a
alcaldesa de Oímbra tratou a posibilidade de levar a cabo proxectos de humanización e mellora de servizos básicos en diferentes pobos do municipio.
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María del Carmen Pérez, nova
xuiza de Paz en Oímbra

Antonio, Ana e
María del Carmen

María del Carmen Pérez Lorenzo tomou posesión como
titular do Xulgado de Paz de Oímbra, trala aprobación en
pleno por parte da Corporación Municipal. Substitúe
neste cometido a Antonio Pérez Salgado, quen exerceu
con boa dilixencia como xuiz de paz durante 16 anos.

Clases de baile: diversión asegurada
“Ven e disfruta!!!”. É a invitación que fai o Concello a todos os interesados en participar nas clases de baile grauitas que organiza no
pavillón municipal os venres de 20:30 a 21:30. É unha forma de pasalo ben, de facer exercicio e de convivencia entre os veciños, que
tamén é importante.

A alcaldesa da voz aos veciños

O Concello colabora con distintos colectivos, cos que mantén xuntanzas periódicas. Nas superiores,, Ana Villarino coa
Comisión de Augas de Bousés e a Xunta de Montes de O
Rosal; á esquerda, coa directiva do Club de Fútbol Búbal de
San Cibrao; na inferior esquerda, coa Comisión de Augas de
Videferre; e baixo estas liñas, celebración do San Gregorio,
no local social de Videferre.
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Ana Mª Villarino Pardo,
alcaldesa:

“Anticiparnos para dar
resposta ás necesidades e
demandas dos nosos veciños
é o noso traballo diario”
P.- Qué balance fai do ano 2018 a nivel municipal?
Ana.- Dende o meu punto de vista, tratando de ser o máis
obxectiva posible penso que foi bo en moitos aspectos
para o concello de Oímbra. Fixéronse actuacións destacadas para mellorar a rede viaria local e os servizos en
varios pobos, continuando o labor desenvolvido nos últimos anos; pero, tamén, no eido dos servizos sociais, na
promoción turística dos nosos recursos, no apoio aos produtores de viño e de horta, na defensa das nosas tradicións, a nivel cultural e lúdico, etc.
P.- Di vostede que houbo un esforzo para promocionar o
turismo e os nosos recursos. Acadáronse os obxectivos?
Ana.- Estas iniciativas necesitan o seu tempo, pero a primeira impresión é que estamos no bo camiño. Os lagares
rupestres son xa coñecidos en moitos lugares e, ademais,
sírvenos para recuperar unha parte importante das nosas
tradicións. A vinificación no lagar de Xan Preto e a restauración da adega As Barrocas reuniron a moita xente en
torno a estes elementos etnográficos. Tamén o apoio ao
viño de Oímbra é importante coa novedosa iniciativa da
realidade aumentada, que axudará a que sexan máis coñecidos e mellor valorados lonxe da nosa comarca. A Feira
do Pemento segue a ser un referente entre as celebracións
gastronómicas do verán en Galicia, facendo boa a súa
consideración como Festa de Interese Turístico Galego.
P.- Tamén á hora de promover iniciativas de creación e
fomento do emprego entre a xente do concello?
Ana.- A cuestión laboral é unha das que máis me preocupan, polo que estamos facendo todo o posible para incentivar o emprego, ben a través de contratacións, en colaboración coa Deputación Provincial e a Xunta de Galicia,
cos Obradoiros formativos, cos programas de empregabilidade, e facilitando recursos de apoio a distintos colectivos que precisan axuda para facer rendibles os seus proxectos profesionais ou empresariais. Parece evidente que
o futuro do rural pasa por que a poboación en idade de
traballar teña oportunidades e poida forxar aquí o seu
porvir.

P.- Cales son as súas expectativas
para o ano 2019?
Ana.- O traballo dun concello non se
ralentiza nin para en ningún momento,
porque sempre hai que actuar para que
a vida e as comodidades das persoas
sexa o mellor posible. Por eso, a conservación e reforma das estradas,
redes de auga e depuradoras, dos servizos sociais, a promoción do emprego, o apoio á vivenda e aos emprendedores e agricultores son aspectos que
debemos ter en conta á hora de programar as actuacións para o novo ano.
P.- Qué balance fai das axudas do
Concello a distintos colectivos?
Ana.- O Concello habilita do orzamento municipal fondos propios para
axudar no aluguer de vivenda, a través
do Revivenda, financia as altas de traballadores autónomos, as contratacións de traballadores por conta allea,
e a adquisición de libros e material
escolar para as familias. Neste ano
axudamos tamén aos agricultores que
ante as adversidades climatolóxicas
tiveron unha mala campaña durante o
ano 2017. Dende o grupo de goberno
celebramos as altas que se produciron
en autónomos nos tres últimos anos,
con datos positivos no autoemprego.
E así queremos seguir.
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Ana Villarino, na Comisión de Incendios do Parlamento galego
Oímbra foi un dos concellos afectados polos incendios
forestais dos últimos anos. A alcaldesa foi convidada a
participar na comisión parlamentaria para coñecer a
súa experiencia e buscar solucións ao problema

A alcaldesa de Oímbra aportou á Comisión parlamentaria
que estuda os incendios forestais a experiencia vivida no
noso municipio pola vaga de lumes do ano anterior. Ana
Villarina é partidaria de buscar un maior aproveitamento das

zonas forestais e agrícolas, sen esquecer que os medios
materais e as brigadas medioambientais son necesarios na
prevención e na extinción dos incendios, de cara a unha boa
defensa do noso patrimonio natural.

Brigadas
A limpeza de camiños e de zonas sensibles con
risco de incendios forestais centraron boa parte
do traballo das brigadas medioambientais que
estiveron operativas en Oímbra durante tres
meses. A Consellería de Medio Rural da Xunta de
Galicia colaborou para que dez persoas tivesen un
contrato laboral e realizasen tarefas preventivas,
e, dado o caso, poidesen participar na extinción
de lumes no concello e comarca.

Desbroces
O Concello organizou charlas de técnicos
do distrito forestal de Verín para previr os
incendios forestais. Centráronse na nova
normativa da Xunta para manter limpa a
contorna das casas e as franxas de seguridade nos pobos, de cumprimento obrigado
e que tivo unha aceptable resposta.

Empresas agroalimentarias estarían interesadas no cultivo de 1.050 parcelas

A Xunta avanza na mobilización de terras agrarias no concello de Oímbra
Oímbra é un dos concellos beneficiados por un programa da
dirección xeral de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia
para poñer en valor terreos de concentracións parcelarias sen
cultivar e ofrecerllelo a empresas agroalimentarias. A primeira
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fase pasaba pola identificación das necesidades dos axentes
económicos interesados na plantación de cereais, oliveiras,
xirasois, viñedos e castiñeiros, calculándo que poderían afectar en Oímbra a 1.050 parcelas e case 2.000 hectáreas.

Reunión de Ana
Villarino con técnicos do Bantegal da
Consellería de Medio Rural, e con veciños de Rabal para
explicalles o proxecto e as avantaxes
que tería para o
pobo a cesión de
terras.
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Servizos Sociais Comunitarios

O servizo de Axuda no Fogar dedica 1.875 horas/mes
á atención a persoas dependentes e necesitadas
O programa de Axuda no Fogar (SAF) atendeu durante o ano 2018 a unha media de 83 veciños e veciñas.
A maioría corresponde a beneficiarios de SAF Dependencia, aos que se dedicaron 1.735 horas/mes, 282
horas máis cada mes que no ano anterior. Os usuarios na modalidade de SAF de Libre Concurrencia
contaron con 140 horas/mes. En 2018 ampliouse a

cobertura con máis horas de servizo para satisfacer
as peticións dos usuarios e novos demandantes. O
financiamento realízase coas aportacións da Xunta
de Galicia, que cubren máis do 80%, do propio Concello de Oímbra e dos beneficiarios, de acordo cos
baremos estipulados en función das súas rendas
familiares.
Reunión de Ana Villarino
co conselleiro de Política
Social e altos cargos do
seu departamento na que
xestionou a ampliación
do Servizo de Axuda no
Fogar co incremento de
máis horas para atender
a persoas dependentes.

Investigación de Víctor Rodríguez, Beatriz Vaquero e Beatriz Comendador
Un estudo histórico e arqueolóxico revela a importancia
que tivo a vila de Oímbra durante toda a Idade Media
salón de actos da Casa do Concello
acolleu a presentación dun estudo
de “Investigación Arqueolóxica e
Histórica sobre as orixes do Concello de
Oímbra”, froito do convenio asinado coa
Universidade de Vigo. O historiador Víctor
Rodríguez presentou o informe, supervisado polas profesoras Beatriz Comendador e
Beatriz Vaquero da Facultade de Historia da
Universidade de Vigo.
Unha das conclusión é que Oímbra foi
unha vila próspera e das máis importantes
da provincia de Ourense ata as guerras hispano-lusas de 1640. O traballo efectuado permitiu confirmar a riqueza histórica do concello. Trátase dun territorio en que se aprecian as pegadas dos distintos períodos históricos ao longo dos séculos, que foron deixando as súas pegadas na paisaxe:
mámoas, importantes conxuntos de arte rupestre ou unha interesantísima mostra de estatuaria
prehistórica, a estatua- menhir do muíño de San Pedro, cargada dun simbolismo ao que non foi alleo
a súa reutilización como elemento funerario e de distinción social séculos máis tarde, en época
romana, e da época castrexa, o Muro do Búbal e, de maneira moi destacada, o Castelo das Chás ou
Lobarzán, habitado durante case tres mil anos ata finais da Idade Media. Oímbra foi elevada á condición de vila xa na segunda metade do século XIII. A importancia de Oímbra na Idade Media durou
ata a guerra de independencia de Portugal de 1640, cando a inestabilidade da fronteira truncou, por
non poucas décadas, este período de esplendor.

O
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Restauración dos fornos de Espiño e Videferre
O Concello traballa na recuperación de edificios emblemáticos nos
pobos e colabora coas asociacións para mellorar os servizos
A restauración dos tellados dos fornos de Espiño e Videferre
permite aos veciños e veciñas disfrutar destes edificios emblemáticos e destacados como elementos singulares da etnografía local. Máis de 12 mil euros de fondos propios do Concello
foron investidos nestas restauracións.

Espiño

Videferre

Apertura do local social de Casas dos Montes, na que colaborou o Concello

Esperando aos
Reis Magos
A cita agardada por todos, nenos e maiores, será
o día 5 pola tarde, no pavillón municipal. Para non
equivocarse nos regalos que teñen que traer, os
Magos de Oriente piden aos pais/nais dos menores de 12 anos que se anoten nas oficinas do Concello de Oímbra.

O belén vivinte, unha tradición
A chegada dos Reis Magos coincide co xa tradicional
belén vivinte, do que disfrutan todos os veciños do concello: uns participando na representación e o resto
admirando as novidades de cada ano. Non faltan nunca
as referencias á nosa terra nen aos oficios tradicionais,
algúns xa desaparecidos.
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Os máis novos coñecen o noso Concello

Os alumnos/as dio CEIP de Oímbra visitaron a Casa Consistorial e asistiron a un pleno municipal no que foron protagonistas. Ana Villarino e a secretaria, Cristina Taboada, explicáronlles o funcionamento do Concello e responderon ás súas preguntas.
Letras Galegas

Todas as familias con nenos e nenas en
idade escolar beneficiáronse das axudas
para libros e material escolar tramitadas
polo Concello de Oímbra, dirixidas aos
alumnos de Infantil, Primaria e ESO.
Tamén participou no Día das Letras Galegas (17 de Maio), dedicado a María Victoria Moreno, regalando varios lotes de
libros infantís e xuvenís donados pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística.
Melloras no colexio

Día da Árbore

O futuro do noso medio ambiente natural depende, en boa medida, da conciencia que adquiran as persoas que
aquí vivan. A educación e a concienciación para conservar o monte debe
empezar en idades temperás. O Día da
Árbore, no que participou o Concello de
Oímbra, é unha boa ocasión para que
os alumnos do CEIP aprendan boas
prácticas medioambientais.
A xefa territorial da Consellería de Educación da
Xunta de Galicia e o inspector comarcal, acompañados pola alcaldesa e o director, visitaron as
obras realizadas no CEIP de Oímbra, centradas
na renovación dos baños e aseos e da carpintería metálica para mellorar a súa eficiencia
enerxética, minimizando as fugas de calor no
inverno. Agora está previsto completar a carpintería de portas e ventás e unha reestructuración das aulas para adaptalas ás novas necesidades.
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A celebración da Feira do Pemento, declarada Festa de Interese Turístico
de Galicia, reuniu a máis de 3.000 persoas que degustaron case mil quilos
dun dos produtos estrela das hortas de Oímbra, un concello hortofrutícola
por excelencia, e que está amparado baixo dúas denominacións de orixe:
a IXP Pemento de Oímbra e a Denominación de Orixe Vitivinícola Monterrei. Tampouco quixo faltar á cita o presidente da Deputación, Manuel Baltar, quen colabora económicamente na súa organización.
No programa figuraron o xa tradicional concurso de pratos de cociña co
pemente como ingrediente principal, a exposición de produtos agrarios,
maquinaria agrícola e artesanía, actividades gratuitas e xogos tradicionais
tanto para nenos como para maiores, así como degustación de pementos
para todos os asistentes á celebración. Houbo o xantar popular no pavillón
municipal e varias actuacións musicais.
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Presentación na Deputación de Ourense

O lagar de Xan Preto acolleu a recreación dun prensado de uva,
como se facía tradicionalmente na nosa terra. Foi unha iniciativa do
Concello que contou coa colaboración da Deputación e moitos veciños que disfrutaron participando activamente. O acto, que tivo un
carácter de divulgación etnográfica, cultural e turística, servíu para
promocionar o carácter vitivinícola do municipio.

A alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, lembrou que o concello é
"hortofrutícola e vitivinícola por excelencia, que está amparado
pola IXP e pola Denominación de Orixe Monterrei". Así mesmo,
que con esta iniciativa -dixo- queremos "poñer en valor o noso
pasado co noso presente, para seguir a construír o noso futuro, a través do binomio patrimonio e viticultura". Tamén se
organizou na primavera unha andaina polos lagares rupestres,
guiada polo arqueólogo Alberte Reboreda.

Visita da directora de Turismo
de Galicia, Nava
Castro, á adega
As Barrocas.

Andaina guiada polos lagares de Oímbra
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A Realidade Aumentada é un
proxecto ilusionante para Ana
Villarino, que ve nel unha plataforma para promocionar o concello e o productos da nosa
terra: "Cando unha persoa consuma unha botella de viño en
Santiago, Madrid ou Londres, a
través dun só click estará en
Oímbra e coñecerá a nosa
riqueza patrimonial aunada aos
nosos viños".

Presentación co proxecto na Casa do Concello,
cunha demostración de
Ana Villarino ante o
presidente provincial,
Manuel Baltar, e técnicos da empresa
que deseñou o proxecto

Concello de Oímbra desenvolve, co apoio da Deputación, e
as oito adegas do municipio amparadas na DO Monterrei un
proxecto de "Realidade aumentada". A través dun código
que irá nas etiquetas das botellas pódese descargar unha aplicación gratuita que recrea o traballo feito nun lagar rupestre e na
adega de As Barrocas, ademais dunha parte propia de cada unha
das adegas para destacar as características, as variedades e a
forma de produción do seu viño.

O

Manuel Baltar visitou na adega de As
Barrocas o traballo
desenvolvido nos
últimos meses para
recuperar un elemento etnográfico
singular e que servirá tamén para promocionar os viños.

A alcaldesa tamén asistíu en Valpaços á constitución da Asociación Portuguesa de Lagares Rupestres da que o Concello de Oímbra é
socio fundador (esquerda). O Concello colaborou na sexta edición
das Xornadas de Portas Abertas da
Ruta do Viño de Monterrei, que tivo
lugar en Santiago.
A Ludoteca móbil da Deputación servíu para clausura
do Oímbra Verán. Foi unha
festa con inchables e moitas actividades, colofón a
un programa que se desenvolveu durante os meses de xullo e agosto co
obxecto de conciliar a vida
laboral e familiar.

Oímbra
Verán

Os Bolechas

Paz olandia
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Outro clásico do Nadal
para os máis novos é a
viaxe a Pazolandia, convidados pola Deputación
Provincial e o Concello.
Como tamén disfrutaron
no pavillón os asistentes
ao espectáculo de Os
Bolechas, programa infantil da TVG.

