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Infraestruturas
Obras para mellorar as vías de
comunicación, espazos públicos, as redes de abastecemento e saneamento, o patrimonio etnográfico, a instalación de fibra óptica e wifi gratuita, avances en 2021.

Polígono agrario
A Xunta de Galicia e o Concello de Oímbra traballan na
recuperación de terras produtivas en Penelas. Máis de 70
parcelas integran esta iniciativa que pretende agrupar
unhas 20 hectáreas.

Rede wifi
Os pobos do concello de Oímbra dispoñen xa de conexión
a Internet a través dunha rede
wifi gratuita. A colaboración
do Plan Leader fixo posible
este avance para mellorar o
acceso ás novas tecnoloxías.

N Educación da Xunta de Galicia colaborou na reforma exterior do colexio.
N Obradoiros de Emprego: traballo e formación para xente con futuro.
N O Plan de Abastecemento Autónomo, unha oportunidade para Oímbra.
N A nova web, accesible e con máis contidos e información aos cidadáns.
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Oímbra non é un caso aillado na perda de poboación que sofre todo o rural galego. Os cambios de
producción económica levaron á perda de peso específico dos sectores agrícola, gandeiro e forestal, e á consecuente perda de postos de traballo. Para facer fronte a esta situación, o Concello e a
Xunta de Galicia promoven un polígono agrario para poñer en valor a nosa horta e, especialmente,
o noso pemento. Ambas Administracións públicas animan aos propietarios a que se sumen a esta
nova ferramenta produtiva, ao abeiro da Lei de recuperación de terra agraria de Galicia. A iniciativa pretende recuperar 20 hectáreas, repartidas en 72 parcelas de 73 propietarios. Esta é unha
oportunidade que non debemos desaproveitar e que explicaron aos veciños interesados o subdirector de Mobilidade de Terras da Xunta, Alejandro Sánchez, e a alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino (nas imaxes superiores).
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Concello de Oímbra e Deputación Provincial colaboran
na execución de novos proxectos de infraestruturas
alcaldesa, Ana Villarino, reuníuse en varias
ocasións ao longo do ano co presidente da
Deputación Provincial de Ourense, Manuel
Baltar, para abordar proxectos encamiñados a
mellorar servizos públicos e infraestruturas municipais en Oímbra. Ademais, agradeceu a colaboración prestada polo organismo provincial a varias
iniciativas desenvolvidas nos últimos meses no
noso municipio, sobre todo a nivel de reforma das
infraestruturas viarias e hidráulicas, e recabou o
apoio da Deputación a novos proxectos en materia
de emprego, da rede viaria local e provincial, e para
a mellora de espazos públicos e veciñais.
A Deputación aportou a maquinaria e persoal
das brigadas de Obras para realizar actuacións
en varios pobos e colaborou económicamente no
abastecemento a Rabal e San Cibrao, na humanización da rúa do Parque de San Cibrao, na
construción de beirarrúas en Videferre, na renovación do abastecemento e saneamento na rúa
Pateiros de Oímbra, etc.
O presidente da Deputación de Ourense manifestou a súa disposición a seguir colaborando no
futuro co noso municipio e financiando os novos
proxectos presentados pola alcaldesa, dentro das
posibilidades orzamentarias da Administración
provincial. I

A

A fibra óptica e a rede wifi
chegan aos nosos pobos
O Concello de Oímbra completou nas
últimas semanas a implantación de puntos wifi en tódolos pobos, con carácter
gratuito e para facilitar o acceso ás
novas tecnoloxías da información e
comunicación a estudantes, traballadores e veciños en xeral, e dando resposta
así a unha crecente demanda social.
Esta iniciativa municipal tivo un custe de
10.073,23 euros, sufragados con cargo
a unha subvención do Plan Leader de
7.479,37 euros e a unha partida orzamentaria do propio Concello de Oímbra,
de 2.593,85 €. Tamén se colabora na
instalación de fibra óptica de alta velocidade para navegar por Internet e acceder aos produtos que ofrecen os operadores de telecomunicacións de bancha
ancha. Rabal, Espiño e Videferre son os
pobos que faltan, estando previsto que
conten con ela no próximo ano.

Entregado a Oímbra o novo tractor-desbrozadora
para limpar estradas e zonas con risco de incendios
A Deputación Provincial de
Ourense e a Xunta de Galicia colaboraron co Concello na adquisición dun tractor desbrozadora., que tivo
un custe de 121.000 euros
(A Deputación e a Xunta
aportaron 50 mil cadansúa
e o Concello, os 21 mil
restantes) A nova maquinaria empregarase na xestión de biomasa e na limpeza de estradas, pistas e
camiños de titularidade
municipal. Na imaxe, Ana
Villarino recibe o novo
tractor de mans do presidente da Deputación Provincial. Esta importante
ferramenta comezará a
traballar no 2022.
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Cumpríronse as recomendacións sanitarias anti-covid

O CONCELLO REALIZOU TAREFAS DE DESINFECCIÓN EN
LUGARES SENSIBLES PARA PREVIR NOVOS CONTAXIOS
O Concello de Oímbra cumpríu na súa integridade as
recomendacións das autoridades sanitarias para previr
infeccións e contaxios do coronavirus. Operarios municipais colaboraron nas tarefas de desinfección en lugares considerables como sensibles e con risco de transmisión, como a Casa do Concello e o Centro de Saúde,
a farmacia, os contedores de lixo ou a contorna das
igrexas. Tamén se desinfectaron taxis, perruquerías,
bares, tendas de ultramarinos e outros establecementos públicos.
Desinfección de beirarrúas e marquesiñas

Cribados para detectar casos positivos

Cribado no Centro de Saúde

www.oimbra.gal
Na dirección de Internet www.oimbra.gal
pódese acceder á nova páxina web do Concello de Oímbra, concebida para mellorar as
comunicacións cos veciños, emigrantes no
exterior e visitantes. Agora é máis clara e
intuitiva, e presenta algunhas novidades
importantes, como a posibilidade de pedir
cita previa para o Catastro, para falar cos técnicos municipais ou coa traballadora social.
Tamén se pode acceder ás novas destacadas
da actualidade local, aos bandos do Concello,
e a formularios para realizar trámites como a
recollida de trastos e as licencias urbanísticas, entre outros. Nesta páxina web figura o
novedoso o servizo "ViveOímbra", como un
portal inmobiliario das casas en venda ou aluguer no noso municipio. En calquera caso,
continúa atendéndose como se facía anteriormente ás persoas que carecen deste servizo ou que prefiren facer os trámites persoalmente ou vía telefónica. I
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A maior parte das persoas citadas polo Sergas para realizar o cribado en Oímbra acudíu á cita cos sanitarios no Centro de Saúde e no polideportivo municipal. Esta resposta
favorable na detección de novos positivos fala ben ás claras da responsabilidade dos nosos veciños e veciñas á hora
de cumprir coas recomendacións para previr a enfermidade. Así aconteceu tamén no colexio, na escola infantil e no
centro de día, con estrictas medidas para protexer aos
escolares, ao persoal docente, traballadores e usuarios.

Unha porta de Oímbra
aberta a todo o mundo

"ViveOímbra" funciona como un portal inmobiliario ao servizo dos propietarios interesados en vender ou alugar as súas vivendas, con información de
utilidade para os posibles compradores. Cada ficha inclúe fotografías da casa
ofertada, coas medidas, distribución e situación xeográfica. Se algunha persoa quere máis información ou poñer en contacto co seu propietario pode
facelo a través da propia páxina web (oimbra.gal), por teléfono ou cubrindo
un formulario.
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Xunta e Concello abren vías para a construción e rehabilitación de vivendas
A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,
Ángeles Vázquez, e Ana Villarino abordaron as distintas posibilidade ao alcance da Administración local
para aumentar o parque actual de vivendas públicas, e
os distintos programas e liñas de actuación do Instituto Galego de Vivenda e Solo para avanzar neste
obxectivo.
Os últimos avances respecto á construción das
vivendas públicas son a obtención de fondos europeos por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para proceder á redacción do proxecto e ao comezo da súa construción.

Entrevista telemática entre Ana Villarino e Ángeles Vázquez.

A base transfronteiriza de medios aéreos e as brigadas medioambientais

Iniciativas compartidas para facer fronte á lacra dos incendios forestais

Oímbra vaise beneficiar da primeira base transfronteiriza de medios aéreos para a loita contra os incendios forestais, que a
Xunta construirá en terreos dos concellos de Verín e Oímbra cun
orzamento de máis de 9 millóns de euros. O proxecto europeo
Interlumes, no que tamén participa Portugal, permitirá dar unha
mellor e máis axeitada resposta aos incendios a ambos lados da

fronteira, tanto pola súa localización como pola posibilidade de
acoller diferentes tipos de aeronaves especializadas. A base
ocupará arredor de 34 hectáreas nas parroquias de Mandín e
Rabal (á esquerda, reunión de alcaldes co vicepresidente da
Xunta e co conselleiro de Medio Rural; á dereita, Ana Villarino
cos membros das brigadas municipais contra incendios).

Ana Villarino, representou aos concellos rurais da provincia de Ourense
na reclamación ao Goberno central dos Fondos Next Generation para a Mobilidade

Ana Villarino, en Ourense, nunha reunión de alcaldes coa conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

A alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, participou en
varias reunións de alcaldes da provincia de Ourense e
de Galicia, en Santiago, críticos cos criterios do Goberno central para o reparto dos Fondos Next Generation
da Unión Europea, á que asistíu tamén a conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez. A principal
queixa é que estas axudas benefician aos concellos de
máis de 50.000 habitantes, coa discriminación que
supón para os habitantes que viven no rural.
Oímbra asinou a declaración institucional da Xunta
"Por un rural forte e conectado", no que 153 concellos
galegos reclaman ao Goberno central un reparto equilibrado dos recursos.
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O plan de abastecemento autónomo permitirá a Oímbra un uso
racional da auga e contribuir a preservar o noso medio ambiente

A Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, a través de Augas de Galicia, presentou o pasado 19 de outubro
o Plan Municipal de Abastecemento
Autónomo no Concello de Oímbra, que
foi un dos seis municipios seleccionados pola Xunta para levar a cabo este
programa piloto, xunto a San Xoán de
Río, Oia, Mondariz, Baleira e CerdedoCotobade.
Mediante esta iniciativa, o departamento que preside Ethel Vázquez trata
de dotar as entidades locais de información sobre o nivel de garantía do abastecemento de auga potable á súa poboación e dun instrumento de planificación
para a mellora da prestación deste servicio nos seis núcleos de poboación nos
que é xestionada directamente polos
propios veciños. I

Os representantes da Xunta de Galicia recolleron información sobre a rede e as infraestruturas
existentes cos representantes das traídas veciñais e das comunidades de usuarios de augas de
varios pobos do concello de Oímbra. Abaixo, visita ao concello de Abegondo e reunión coa conselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez.

Os Obradoiros de Emprego realizan obras importantes e axudan

á inserción laboral dos 56 alumnos participantes

Obradoiro de Emprego Búbal (á esquerda) e Camiño de Santiago (dereita) promovido pola Mancomunidade.

Oímbra participa en tres obradoiros financiados pola Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia nos que realizan traballos e melloran a súa cualificación profesional 60
desempregados do noso concello e da comarca. O Obradoiro
de Emprego Búbal, compartido por Monterrei, Cualedro e
Oímbra, integra a 20 persoas en tres módulos formativos: xardinería, albanelería e de atención sociosanitaria. As principais
actuacións en Oímbra serán a renovación das beirarrúas da
Canella das Viñas e o acondicionamento da fonte de A Lama.
Tamén está funcionamente durante nove meses o Obra-
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doiro Camiño de Santiago, xestionado pola Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín. Os 20 alumnos e
alumnas realizarán traballos de acondicionamento de zonas
recreativas e de reparación de muros, a través dos módulos de xardinería e cantería, respectivamente.
Por último, o Obradoiro Xuvenil Mancomunidade de Verín
VI, dotado pola Xunta con 369.000 euros, participa na preparación de 8 alumnos-traballadores no módulo de froitocultura, e a outros 8 no de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. I
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Ana Mª Villarino Pardo, alcaldesa:
"Nos momentos de dificultade, o Concello ten que estar
a carón das persoas que máis o necesitan"
P.- Pasou un ano no que se avanzou moito na loita
contra a pandemia, pero polo de agora non se albisca o seu final. Hai persoas que aínda sofren as consecuencias sanitarias, económicas e laborais en
Oímbra?
Ana.- Por desgracia, algunha sí, pero o efecto que
tivo a Covid no noso concello foi menor que nas
zonas urbanas. Esta é unha das vantaxes de vivir no
medio rural, onde nos coñecemos todos, onde o nivel
de solidariedade entre os veciños é moi alto, e onde
o Concello traballou desde o primeiro momento para
axudar ás persoas e familias que máis o necesitaban.
Ese esforzo continúa aínda a día de hoxe buscando
solucións aos problemas que poden xurdir, cunha
colaboración permanente por parte dos traballadores
do Concello, e do departamento de Servizos Sociais,
de maneira especial.
P.- Podería pensarse que esta pandemia sanitaria
afectou ao normal desenvolvemento do Concello de
Oímbra e á planificación de novos proxectos para
mellorar os servizos e as infraestruturas públicas...
Ana.- É certo que tivemos que suspender as actividades nas que se concentra xente, como as clases de
pintura, baile e informática, reformular a cabalgata
de Reis, levándoa a tódolos pobos, ou a Feira do
Pemento coa implicación dos bares, e suspender as
visitas ás Barrocas. Pero tamén lembraremos que
2021 foi un ano no que se levaron a cabo moitos proxectos de obras en tódolos pobos, como xa é habitual, porque temos claro que os nosos veciños deben
ter acceso a servizos de primeira calidade independentemente do lugar no que residan. Ademais das
habituais actuacións na rede viaria local, coa mellora de estradas, pistas e camiños; da reforma das redes
de abastecemento e saneamento e de actuacións no
patrimonio arquitectónico e tradicional, realizáronse
outras iniciativas igualmente importantes, apostamos pola dixitalización a través da instalación de
acceso wifi a Internet en tódolos pobos, e a creación
dun banco municipal de vivendas que axude a asentar poboación no noso municipio. Tamén o polígono
agrario no que estamos traballando é unha iniciativa
para crear emprego e riqueza en Oímbra, contribuíndo a asentar un pouco máis as bases do futuro que

queremos para a nosa terra. Participamos tamén na
formación laboral con novos obradoiros de emprego,
co obxectivo de facilitar a inserción laboral dos
desempregados. Este esforzo do Concello de Oímbra
puido levarse a cabo grazas tamén ao apoio que nos
prestan a Deputación Provincial de Ourense e a
Xunta de Galicia.
P.- Pensa que estas iniciativas municipais van ter
continuidade no futuro?
Ana.- Sempre quedan retos pendentes por cumprir
e necesidades novas que van xurdindo no día a día.
Por eso debemos seguir traballando polo progreso
dos nosos pobos e a mellora da calidade de vida
dos veciños. En 2022 esperamos avanzar novas
etapas para construír as vivendas de promoción
pública e que se faga realidade o polígono agrario.
Ademais haberá ocasión para continuar coas políticas de fomento do emprego, con iniciativas propias ou coa colaboración da Mancomunidade, da
Deputación e da Xunta, e mellorando os servizos
públicos para que tódalas persoas que aquí residen
poidan ver mellorada a súa calidade de vida.
Tamén haberá que seguir contribuindo a mellorar a
situación sanitaria, algo que nos compete a todos,
aos responsables das Administracións públicas e
aos propios veciños, agardando que continúe o
sentido común que sempre demostraron ata o de
agora, e poidamos superar entre todos esta pandemia para poder seguir avanzando e acadar un
maior benestar económico e social.
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A Consellería de Educación
financiou obras de mellora
no recinto exterior do colexio
As xestións do grupo de Goberno, a través de
Ana Villarino e da concelleira Lorena Macía
coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta, deron como resultado
unha nova fase das obras para mellorar a
accesibilidade ao recinto escolar, e xestionar a
renovación das fiestras e ventás para acadar
un aillamento térmico máis eficaz.
A Consellería que preside Román Rodríguez
executou a construción de novas beirarrúas no
perímetro do edificio, continuando coas melloras levadas a cabo nos últimos anos para subsanar as deficiencias deste recinto educativo,
construído hai xa case que 50 anos.

Xestión directa do comedor
A alcaldesa de Oímbra plantexoulle ao conselleiro de Educación o sentir da Asociación de
Nais e Pais de Alumnos do CEIP
para que o comedor do centro
sexa de xestión directa, e non
un servizo de catering, como
ven sendo desde hai dez anos.

Construción de beirarrúas para mellorar a accesbilidade ao centro educativo..

Exterior do recinto escolar (partes dianteira e traseira), no que se renovaron os accesos e que foi axardinada pola ANPA do centro.

O Concello colabora co CEIP de
Oímbra e a escola infantil para
mellorar o seu funcionamento
O CEIP de Oímbra e a escola infantil tiveron que
adaptarse ás medidas sanitarias para previr os
contaxios da Covid-19, afectando aos alumnos
e ao persoal docente. A alcaldesa, Ana Villarino, reuníuse coas directoras, Pepita e Inma,
para ofrecerlles un ano máis a colaboración do
Concello naquelas medidas de apoio e de organización que permitan desenvolver o labor
docente sen riscos para a saúde. Desde que
comezou a pandemia, o Concello de Oímbra
atendeu varias peticións das responsables
para mellorar o seu funcionamento.
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Reforma dos servizos básicos

RABAL

O Concello de Oímbra, a Deputación Provincial e a Asociación de
Veciños colaboraron na renovación e ampliación da rede de abastecemento, e no bombeo ata o depósito de Rabal. Foi unha obra importante, que contou cun orzamento total de 95.120 euros, aportados pola
Deputación. Estas obras complementáronse coa renovación do abastecemento e saneamento na avenida Vilarello. Os 40.000 euros foron
aportados pola Dirección Xeral de Administración Local da Xunta e o
propio Concello de Oímbra.
En Rabal tamén tivo un papel destacado o anterior Obradoiro de
Emprego, compartido por Monterrei, Cualedro e Oímbra. Os alumnos de
albanelería realizaron traballos de recuperación do pozo do pobo e levaron a cabo a construción dun porche no telecentro. I
A restauración dun
pozo e a
construción
do porche
do centro
social son o
legado do
Obradoiro.

Estación de bombeo
(interior)

As obras para renovar o
abastecemento e o saneamento obrigaron á canalización de novas tubaxes na
Avenida Vilarello, evitando
as frecuentes roturas e
contribuindo á conservación do medio ambiente.

CASAS DOS MONTES
A mellora das infraestruturas básicas nos últimos anos fixo que os
veciños das Casas dos Montes
disfruten dunha nivel de sevizos
aceptable, tanto de alumeado
público, abastecemento, saneamento e, nos últimos meses, con
acceso a Internet a través da
banda ancha e conexión wifi gratuita.
A maiores, o Concello realizou
traballos para acondicionar a piscina da área recreativa e xestionou
coa Deputación Provincial a mellora de pistas de uso agrícola e
forestal coa maquinaria e o persoal do servizo de Vías e Obras. I

Estación de bombeo

Avenida Vilarello

Mellora de pistas e na piscina
Piscina
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VIDEFERRE

Obras en beirarrúas, camiños e cemiterio

O Concello de Oímbra executou en Videferre a construción da
primeira fase das beirarrúas e da recollida de pluviais na rúa do
Pereiro. Contou co apoio económico da Deputación e da Consellería de Medio Ambiente, a través do Plan Hurbe. O investimento nesta fase foi de 28.281,60 euros.
Videferre beneficiouse dunha parte do Plan Marco de camiños
rurais, que financia a Xunta de Galicia a través do AGADER. O
importe deste proxecto (40.075,25 euros) repartíuse entre o
camiño Rañadoiro de Videferre e o camiño Xintís de As Chas.
Outra actuación importante para os veciños foi a primeira fase
do acondicionamento do cemiterio parroquial que levaron a cabo
o Obradoiro de Emprego e a brigada municipal de obras. I

Cemiterio

Rúa Pereiro

Rúa Barreiro

ESPIÑO
As brigadas da Deputación
Provincial realizaron os traballos solicitados polos veciños
de Espiño para construir a
canalización a un tanque de
aproveitamento da auga no
punto de carga. Foi necesario
abrir unha rúa para instalar a
canalización para conectar co
novo tanque, e despois renovouse a capa de rodadura.
Operarios de Vías e Obras
da Deputación levaron a cabo
a apertura do camiño de A
Fecha, para favorecer o tránsito de maquinaria agrícola e
forestal por esta zona. O organismo que preside Manuel
Baltar realiza tódolos anos traballos de mellora das comunicacións de acceso a terreos
de uso agropecuario. I
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Camiño do Rañadoiro

Tanque de auga e camiño da Fecha
Tanque de auga

Camiño da Fecha

Asfaltado
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SAN CIBRAO

Completada a renovación do alumeado

Nos últimos meses completouse a renovación do alumeado público con lámpadas de baixo consumo LED. Foi a través do investimento de 101.576,81
euros, aportados polo IDAE e o Concello de Oímbra.
A humanización da rúa do Parque de San Cibrao contou coa participación da
Xunta de Galicia, a través do Plan Hurbe, e da Deputación Provincial de Ourense. En total, destinaron 49.573,11 euros aos traballos de renovación das infraestruturas subterráneas, á reposición da capa de rodadura e á construción dun
tramo de beirarrúas na zona máis transitada deste pobo.
A Deputación destinou 96.000 euros ás obras de recollida das augas pluviais,
mellora do saneamento e beirarrúas na rúa do Cruceiro de San Cibrao, así como
o remate da vía local Oímbra-San Cibrao. A brigada municipal construíu unha
barbacoa, a carón do centro social, e a posterior cubrición cun porche. I

Novo alumeado

Rúa do Parque

OÍMBRA
A Deputación Provincial de Ourense aportou 48.000 euros para
executar as obras solicitadas
polo Concello de Oímbra na rúa
Pateiros da capitalidade municipal. O proxecto consistíu na
renovación completa das redes
de abastecemento e saneamento e na primeira fase da reposición do pavimento, continuando
coa mellora de servizos que se
realiza periódicamente.
Oímbra tamén se beneficiou da
instalación das redes de banda
ancha e wifi de acceso gratuito,
así como dos traballos de mantemento realizados polas brigadas
de obras municipais e polos
alumnos-traballadores dos Obradoiros de Emprego.
Na capitalidade leváronse a
cabo tamén importantes obras
para mellorar a accesibilidade no
colexio público. I

Oímbra-San Cibrao
As obras realizadas en
2021 complementan
os proxectos de mellora das infraestruturas
viarias e hidráulicas en
San Cibrao nos últimos
anos. O proxecto de
humanización tamén
se deixa notar no
entorno do parque, o
mesmo que os trabaPorche e barbacoa llos do centro social.

Novas redes hidráulicas na rúa Pateiros
A maquinaria da Vías e Obras da Deputación
traballou tamén na limpeza de abertas ou
gabias, para evitar asulagamentos en períodos
de intensas chuvias.

Proxecto rematado
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O ROSAL

Saneamento e reforma de camiños

Estrada O Rosal-Oímbra

Camiño Rudimel

O organismo autónomo Augas de Galicia e o Concello de
Oímbra cofinanciaron as obras de construción dun ramal do
saneamento en O Rosal, a carón da estrada de Oímbra.
Supuxeron o investimento de 47.209,23 euros, dos que
8.817,85 corresponden á aportación municipal.

BOUSÉS

Unha nova acción do Plan Marco de mellora de camiños
municipais 2021/22 permitíu acondicionar pistas de uso
agrícola en O Rosal (Camiño Rudimel). A Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural e o noso Concello aportaron os
48.320,96 que se investiron nestes proxectos. I

O forno, outro lugar para compartir

A rúa Cerdeiras de Bousés conta agora cun novo asfaltado. Foi grazas
á colaboración entre o Concello de Oímbra, que aportou os materiais
empregados nestas obras, e a Deputación Provincial, coa maquinaria
e persoal das súas brigadas.
Os veciños de Bousés poden disfrutar xa do seu forno comunitario,
despois das obras de restauración promovidas polo Concello e que
contaron co apoio económico da Secretaría Xeral de Turismo da
Xunta. Os 30.000 euros que tivo de custe empregáronse na reparación integral da cuberta de tella e na limpeza e acondicionamento da
pedra, tanto do interior como do exterior do edificio.
A brigada de Obras da Deputación abríu tamén as gabias e instalou
as canalizacións do saneamento nun treito da estrada de Bousés,
para mellorar a súa accesibilidade e tránsito. Esta iniciativa enmárcase no proxecto municipal de mellorar os servizos do pobo e de evitar
verquidos contaminantes. I

Forno comunitario
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AS CHAS

Camiños para circular e disfrutar

O Plan Marco de mellora de camiños
de acceso a parcelas agrícolas, que
xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), destinou
40.075,25 euros a dous proxectos en
As Chas (camiño Xintís) e Videferre
(camiño Rañadoiro). Estas actuacións
contan con financiamento dos fondos
europeos FEADER, tramitados a
través da Consellería de Medio Rural.
Do importe total, o Concello de Oímbra aportou 6.955,20 euros.

Camiño Xintís

Barbacoa no centro social

Camiño de Lobarzán

A GRANXA

Coa maquinaria da Deputación Provincial levouse a cabo a ampliación e
mellora do camiño de Lobarzán, facilitando o acceso a este importante
enclave patrimonial do noso concello. E tamén se construíu unha barbacoa a carón do centro social, satisfacendo así a demanda dos propios
veciños de As Chas. I

Os elementos etnográficos importan

A brigada de Obras do Concello construíu
unha fonte nova empregando pedra do
país. A recuperación de espazos singulares é agradecida pola xente dos nosos
pobos, que ás veces valoran máis aspectos sentimentais que o valor material en
sí das propias obras.
A Granxa tamén se beneficia da conexión de wifi gratuito, do acceso á banda
ancha e das melloras realizadas en anos
anteriores de pavimentación de rúas e
camiños, e de renovación do alumeado
público, local social e redes hidráulicas. I
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Feira do Pemento

"Tan humana como tú" é o primeiro libro
de Esther Santiago, no que esta escritora novel, veciña de San Cibrao, plasma
as súas inquedanzas e emocións. Ana
Paula de Morais e Xavi Domínguez, dous
exprofesores do CEIP, presentaron en
Oímbra os seus contos, dirixidos ao
público infantil. Ana Villarino departíu
con eles sobre estas novidades editoriais e o seu interese para os cativos.

A situación sanitaria desaconsellou a
celebración da Feira do Pemento no seu
formato tradicional, que se modificou
grazas á colaboración dos bares co propio Concello. Moita xente acudíu a esta
cita, que chegou á súa 24ª edición, e foi
promocionada con carteis e a través das
redes sociais. No apartado creativo, o
primeiro premio do Concurso Fotográfico
foi para o vianés Antonio Ares (na imaxe
superior, xunto a Ana Villarino, recollendo o premio: unha cesta con produtos
da nosa horta e viño das 8 adegas
comercializadoras do concello).

Exposición dos
entroidos da provincia

Oímbra estivo representado na
exposición "Traxes e Personaxes
do Entroido Ourensán", celebrado no Centro Cultural José
Ángel Valente de Ourense, e no
que a peza estelar foi a careta
comunitaria de Espiño. Ana Villarino, na imaxe, xunto aos vicepresidentes da Deputación
César e Rosendo Fernández.

Apoio ao deporte local

O Concello segue colaborando co equipo do CD Búbal,
que milita na Terceira Rexional da Federación Galega de
Fútbol. A alcaldesa, Ana Villarino, abordou coa xunta
directiva as posibles vías de colaboración a nivel económico e de conservación das instalacións deportivas, co
obxectivo de favorecer a pratica do deporte.
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Convivir deportivo

O programa Convivir Deportivo da Radio Galega estivo en
Oímbra para falar da actividade vencellada ao deporte na
nosa contorna. A Casa do Concello acolleu a súa gravación
que, unha vez emitida, servíu tamén de escaparate dos
nosos produtos e para a promoción turística. Foi unha sorpresa a participación do xornalista da TVG Sevi Martínez,
orixinario de Bousés, que tivo a ben acompañarnos.
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Os programas de conciliación de Oímbra merecen o recoñecemento da Xunta
A conselleira de Emprego e Igualdade,
María Jesús Lorenzana, desprazouse
a Oímbra onde visitou o programa de
conciliación Oímbra Verán no que participaron 41 nenas e nenos de entre 3
e 12 anos, e que tivo lugar durante os
meses de xullo e agosto.
A Xunta de Galicia apoia desde
2015 este programa de conciliación
do Concello, un servizo cofinanciado
entre as dúas Administracións e moi
demandado polos nosos veciños, no
que os nenos e nenas disfrutan durante o verán.

O Concello pon en marcha durante os períodos vacacionais diferentes programas de entremento, aprendizaxe, estimulación creativa, xogos tradicionais, coñecemento do noso entorno, etc, dirixidos á poboación máis nova de Oímbra para favorecer a conciliación laboral e familiar. Tamén desenvolve no CEIP de Oímbra os
“Almorzos saudables”, de 8 a 9:45 horas, para os rapaces que
precisen ser atendidos antes da apertura do centro escolar.

Participantes no Oímbra Verán, coa
conselleira de Emprego e Igualdade

O presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices, realizou unha visita á Casa do Concello de Oímbra. Recibíu como agasallo de Ana Villarino dúas bolsas de pementos, que, tralo agradecemento, dixo coñecer e apreciar con sumo gusto.
A Universidade de Vigo escolleu Oímbra dentro do programa
Monumenta: andar con arte, que percorreu lugares de interese
histórico e arquitectónico espallados por toda Galicia. Os participantes neste curso estival visitaron o castelo de Lobarzán o 14
de agosto. Realizaron unha andaina desde As Chas e percorreron
cos seus docentes de arte e historia os restos do recinto fortificado máis importante da comarca de Monterrei ata o século XIV.

As clases de Aquazumba supuxeron unha novidade
para moitos usuarios das piscinas municipais durante o verán. Moitas persoas disfrutaron destas instalacións, sobre todo para mitigar a calor durante xullo
e agosto e compartir o tempo de lecer.
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En Bousés abondan as palabras de agradecemento a Fernando Barreira pola redecoracion da capela de San Mauro na igrexa parroquial, cedida aos veciños durante os próximos 50 anos. Rematados os traballos, Fernando presentou o resultado
nun acto ao que asistiron os veciños acompañando ao presidente do Parlamento,
Miguel Santalices; á alcaldesa, Ana Villarino; e a representantes de espazos
museísticos, do Arciprestazgo de Verín e ao párroco de Bousés, David Penín.

O Concello de Oímbra di "Non á violencia de xénero". A través
da Mancomunidade ou colaborando co colexio promove a
sensibilización en contra dos abusos e a violencia de calquera tipo. O 25-N, que celebra o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, Ana Villarino reuníuse con veciños no centro social de San Cibrao para falar sobre estes temas.

de forma persoal ou telefónicamente. O percorrido e os horarios de visita a cada pobo serán
publicados a través dun bando e
na web municipal. O Concello
trata así de evitar aglomeracións
que poidan afectar á saúde dos
participantes e de cumprir con
todas as medidas de seguridade
recomendadas polas autoridades
sanitarias, compatibilizando con
manter a ilusión aos nenos e
familias.

Os Reis Magos volverán a Oímbra para agasallar aos nenos e
nenas que mellor se teñan comportado e aplicado nos estudos.
Debido á pandemia que seguimos a vivir por segundo ano,
Melchor, Gaspar e Baltasar percorrerán tódolos pobos para visitar a nenos e maiores. Para recibir o agasallo é preciso anotarse
nas dependencias do Concello
(nenos/as de 0 a 12 anos), ben
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