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O orzamento de 2019 incide na mellora de servizos e infraestruturas.
Proxecto municipal para potenciar o sector agroforestal a nivel local.
Próxima apertura do centro para a terceira idade en Outeiro-Cruz.
Obras de mellora nas instalacións do Punto de Atención á Infancia.

➥

R ev i s t a d e
i n fo r m a c i ó n
e actualidade
municipal
Número 23.
Primavera 2019

w w w. a r n o i a . e s

Apoio da Xunta
e da Deputación
a novos proxectos
do Concello
de Arnoia

A colaboración do Concello de Arnoia coa Xunta de Galicia e a Deputación foi clave para levar
a cabo proxectos que
contribúen a mellorar a
calidade de vida das persoas (nas imaxes, visitas
de Manuel Baltar e Alberto Núñez Feijóo).

Editorial

Arnoia nº 23

rnoia ten o privilexio de ocupar nos últimos anos un
lugar destacado entre os concellos da provincia de
Ourense e de Galicia con maior investimento por
habitante e ano. Un dato especialmente relevante e que
reflicte o esforzo realizado para maximizar o gasto en
obras e servizos que inflúen nunha mellor calidade de vida
de todos os veciños e veciñas.
Se no ano 2017 Arnoia xa encabezaba a clasificación
dos concellos máis inversores, con 556,9 euros por habitante e ano, en 2019 esa cantidade subíu ata os 800 euros
habitante/ano, por diante de outros municipios que tamén
se caracterizan por un alto nivel de gasto de capital, como
Parada de Sil, Porqueira, Vilar de Santos, Allariz, A Teixei-

A

ra, Bande ou Quintela de Leirado.
Este dato é relevante á hora de escenificar as prioridades que teñen os concellos á hora de aplicar o seu orzamento. E resulta bastante clarificador que ese esforzo para
mellorar os servizos e as infraestruturas públicas resulta
moi positivo para todos os cidadáns e xenera riqueza,
paralela á creación de emprego que supoñen as obras realizadas no noso municipio.
Cabe agardar que esa liña de traballo continúe no futuro,
sexa quen sexa o que presida a Corporación Municipal, e
que Arnoia continúe como un concello de referencia en
Ourense e Galicia á hora de optimizar os recursos en beneficio de todas as persoas que aquí residen. ■

Prioridade para obras e servizos, no orzamento municipal de 2019
O Concello de Arnoia aspira a manter
ou mellorar en 2019 o nivel de servizos
actuais, levar a cabo reformas en infraestruturas públicas de necesidade e
continuar con programas que inciden
de forma directa nunha mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas en
todo o municipio. O capítulo de "Investimentos reais", no que figuran as previsións de obras e infraestruturas, é o de
maior cuantía, xa que representa o
47,58% do total, seguido polo de “Bens
correntes e servizos”, co 31,4%. Como
en anos precedentes, o capítulos de
ingresos máis importantes volven ser o
das transferencias correntes e de capital, e o dos impostos directos. ■

Páxina 2

GASTOS

2019

Gastos de persoal

183.510,00 Impostos directos

Bens correntes e servizos

533.500,00 Impostos indirectos

Gastos financeiros

INGRESOS

2019

220.000,00
100,00

1.000,00 Taxas e outros ingresos

55.988,75

Transferencias correntes

153.000,00 Transferencias correntes

540.520,00

Investimentos reais

808.190,00 Ingresos patrimoniais

Transferencias de capital

0,00 Alleamento de investimentos

Activos financeiros

0,00 Transferencias de capital

Pasivos financeiros
TOTAL GASTOS

17.500,00 Activos/pasivos financeiros
1.698.700,00 TOTAL INGRESOS

2.050,00
0,00
12.041,25
0,00
1.698.700,00
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A Xunta e a Deputación apoian varios proxectos de obras
e a mellora de servizos que benefician a todos os pobos do concello

Manuel Baltar e Rodrigo Aparicio
rnoia figura entre os concellos da provincia de
Ourense con máis proxectos de obras públicas
acometidos ou proxectados ao longo do ano 2018,
continuando co programa de renovación e mellora
da infraestruturas municipais. Unha parte importante conta co apoio da Deputación Provincial de
Ourense, como a renovación da capa de rodadura
en varias estradas, pistas e camiños, a mellora de
infraestruturas deportivas, a construción da senda
peonil de A Ponte a Pumar, a reforma do recinto feiral e recreativo de A Queixeira, a humanización da
praza da Reza o o mirador na zona do balneario.

A

Visita do presidente da Xunta a Arnoia
Xunta de Galicia, pola súa parte, acometeu
obras en infraestruturas locais de varios pobos
a través das consellerías de Presidencia e Medio
Rural e da Secretaría Xeral de Turismo. Tamén participou no financiamento dos distintos obradoiros
de emprego, entreles o actual “Ribeiro en Marcha”,
e comprometeu o seu apoio ao proxecto do Polígono Agrario promovido polo Concello de Arnoia, que
pretende mobilizar e poñer en valor 36 hectáreas de
terreos sen cultivar para aproveitamento hortícola.
Tamén colabora co centro de ensino e o Punto de
Atención á Infancia.

A

Medio Rural e Concello de Arnoia avanzan nun proxecto pioneiro para
mobilizar terras agrarias para a produción de pemento
O alcalde, Rodrigo Aparicio, reuniuse cos conselleiros de á produción do pemento de Arnoia, considerado un proxecMedio Rural Ángeles Vázquez e José González para avanzar to pioneiro a nivel de Galicia, que conta co respaldo da
no proxecto de mobilización de terras agrarias con destino Xunta. Un dos obxectivos é evitar o abandono das terras.
Este proxecto, levado a cabo
pola Axencia Galega de
Desenvolvemento
Rural
(Agader), comezou cunha
primeira fase de recoñecemento de predios abandonados susceptibles para ser
postos en funcionamento
para o cultivo de pemento.
Así, delimitouse unha zona
de estudo nunha área de
actuación, na zona da Paixón
(con 0,27 hectáreas). En
total, contabilizáronse 15
parcelas de pequena di-

Rodrigo Aparicio coa conselleira Ángeles Vázquez.

mensión pertencentes a 12
propietarios.
A segunda fase consistirá
na realización de arrendamentos pactados entre particulares con produtores interesados no cultivo a pequena
escala desta hortaliza.
A explotación das fincas
estará tutelada polo Consello
Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pemento de
Arnoia e xestionada por dous
xoves biólogos do noso municipio.
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Proxecto de Ordenación do Monte de Utilidade Pública
Un ambicioso programa de aproveitamento forestal case 100.000 euros dos fondos de mellora dos monlevou ao Concello de Arnoia a xestionar un ambicioso tes. Novas plantacións, cortas e pistas de acceso cenproxecto de presente e futuro, no que se investirán trarán os traballos desta iniciativa municipal.
O Concello de Arnoia encargou un proxecto de ordenación
do monte de utilidade pública que afectará a unhas 600
hectáreas. Esta superficie vaise ordenar para regular as
cortas de madeira e mellorar o seu aproveitamento forestal, nunha aposta clara pola optimización dos recursos que
nos ofrece o monte e que pretende facer máis sustentable e rendible o traballo que se realiza nel.
O proxecto está financiado con fondos de mellora do
monte, no que o Concello de Arnoia dispón a día de hoxe
de preto de 100.000 euros, que se van aproveitar para
construir novas pistas, restaurar as existentes e realizar

traballos de repoboación e silvicultura en todo o monte.
O Concello de Arnoia vai contar nesta iniciativa de
mellora forestal co apoio da Xunta de Galicia, a través da
Consellería de Medio Rural. O cometido da Administración
autonómica foi a realización do proxecto técnico e, cando
se leve a cabo, participará con intervencións directas,
como a construción de cortalumes.
Racionalizar as plantacións e cortas, así como a mellora
das infraestruturas, son claves, na opinión dos expertos,
para garantir no futuro un aproveitamento rendible e contribuir ao sostemento do noso medio ambiente natural.

O alcalde, Rodrigo Aparicio, xestionou co novo conselleiro de Medio
Rural, José González, o apoio da
Xunta de Gailcia aos proxectos presentados polo Concello para a
mobilidade de terras e o aproveitamento forestal da Arnoia. Para o
rexedor municipal, “ese apoio é fundamental para crear postos de traballo, dinamizar a economía e manter vivo un sector que é parte inseparable da historia do municipio”.

Rodrigo Aparicio presentoulle á Xunta de Galicia un novo proxecto
para aproveitar terras e dar traballo a emprendedores
O alcalde plantexoulle ao conselleiro José González diferentes asuntos relacionados coa mellora do agro, a fixación de
poboación no rural ou a mobilización de terras agrarias en
desuso, entre outros temas de interese. Precisamente, este
último aspecto -a mobilidade de terreos- centrou boa parte
do encontro, no que o alcalde lle presentou outra iniciativa
para a recuperación de zonas de cultivo e a súa posta en
valor coa semente de pementos e outros produtos da horta,
como tomates ou xudías (este proxecto é complementario
do outro xa aprobado para a produción de pementos). O
obxectivo do Concello de Arnoia, para o que pide o apoio da
Consellería, é mobilizar arredor de 36 hectáreas de predios
actualmente en desuso, co fin último de recuperar o antigo

Páxina 4

esplendor da horta en xeral e do cultivo de pementos de
Arnoia, en particular. O titular de Medio Rural comprometeuse a estudar a proposta, pensando no seu posible impulso no
marco dos polígonos agrarios que promove a Xunta, conforme ao establecido polo ditame da comisión forestal e sobre
prevención de incendios da Cámara galega.
Tamén en relación na loita contra o lume, o alcalde presentou outro proxecto que persegue crear discontinuidade
no monte de utilidade pública, propiedade do Concello, creando un "efecto devasa" mediante a implantación de terreos
de cultivo para viñedo, oliveiras ou castaña. Isto permitiría
tamén proporcionar terra agraria a diferentes emprendedores
do municipio, que atenderían estas plantacións.
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Visita á Arnoia da presidenta do Congreso dos Deputados

O Balneario de Arnoia acolleu o I Conbreso Internacional de
Drons de Galicia, organizado pola Asociación Galega de
Graduados e Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións. O
acto de clausura contou coa presencia da presidenta do
Congreso dos Deputados, Ana Pastor. Esta foi a primeira

1

vez que un máximo responsable das Cortes Xerais visitaba
o noso concello para participar nun acto oficial. Ana Pastor
estivo acompañada polo alcalde, Rodrigo, o subdelegado
do Goberno en Ourense, deputados autonómicos e estatais e representantes da Deputación Provincial.

2

3

1.- Niño de velutinas nunha árbore.
2.- Produtos químicos empregados.
3.- Dron equipado cun fumigador.

LOITA CONTRA A AVESPA VELUTINA
O Concello de Arnoia colaborou cos apicultores na loita contra a plaga das avespas velutinas mediante a
prevención, facilitándolles trampas e líquido atraínte, cos que se eliminou un importante número de raíñas
durante a primavera. Posteriormente, atacáronse os 11 niños existentes, mediante a actuación do GES de
Ribadavia onde se podía facer con medios mecánicos, e con drons en zonas máis inaccesibles.
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Obras e servizos públicos

O Concello continúa
con iniciativas nos pobos
para mellorar a calidade
de vida das persoas

O

s planos de obras do Concello en 2018 tiveron
como obxectivo avanzar na dotación de novas
infraestruturas e de mellorar as existentes.
Houbo actuacións para renovar as capas de rodadura en
estradas, pistas e camiños, pero tamén en centros
sociais, recuperación de elementos etnográficos, espazos públicos, infraestruturas hidráulicas e no alumeado.

REMATADAS AS OBRAS DO CENTRO
PARA PERSOAS MAIORES
O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) CarballiñoRibeiro destinou 212.000 euros ao proxecto de construción dun Centro para Maiores na planta baixa do
edificio da Cooperativa. Está concebido como un centro cívico para o colectivo de persoas xubiladas no
que poidan desenvolver actividades de envellecemento activo.

Centro para o envellecemento activo
e saudable das persoas maiores
En datas próximas está previsto que se proceda á apertura e inauguración do Centro para o envellecemento activo e saudable das
persoas maiores, unha iniciativa do Concello de Arnoia que contou
con financiamento da Unión Europea a través do programa Leader,
xestionado polo Grupo de Desenvolvemento Rural da comarca.

O Inquiau

REPARACIÓN DE SENDEIROS
E SERVIZOS EN O INQUIAU
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio
Ambiente e da Axencia de Turismo, colaborou co
Concello de Arnoia nas obras de mellora do espazo
recreativo de O Inquiau. Entre as actuacións realizadas figuran a reparación de sendas peonís, a sinalización, a construción de muros e a dotación de prazas
de estacionamento para discapacitados. Medio
Ambiente aportou 40.000 euros e Turismo de Galicia,
outros 32.000.

OS PLANES PROVINCIAIS PERMITEN
ACONDICIONAR A QUEIXEIRA
O investimento de 48.000 euros, aportados pola
Deputación e o Concello de Arnoia, permitíu acometer obras de mellora no recinto feiral e recreativo de
A Queixeira. Preparouse un local para bar, acondicionouse o acceso de vehículos ao polideportivo e ralizáronse traballos de mantemento e conservación das
cubertas das casetas e outras edificacións.
Os Planes de Obras da Deputación tamén permitirán desenvolver un proxecto de humanizaciónna
praza da Reza, dotado con 51.000 euros (aportación
do Concello de Arnoia e da institución que preside
Manuel Baltar).
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Visita da delegada territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Marisol Díaz, ás obras realizadas en O Inquiau, acompañada polo alcalde, Rodrigo Aparicio. Realizáronse traballos en elementos etnográficos, potenciouse o carácter recreativo coa mellora das rutas e buscaron solucións para estacionar aos conductores con minusvalías.

A Queixeira

O recinto feiral foi obxecto de varias actuacións, contempladas en
programas de cooperación entre Concello e Deputación, e tamén a
través do Obradoiro de Emprego.
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Senda peonil

MELLORA DA SEGURIDADE VIAL COA
NOVA SENDA PEONIL
A Deputación Provincial aportou 60.000 euros para
acometer a primeira fase da senda peonil que comunica A Ponte e Pumar e que contribúe a mellorar a seguridade vial nesta zona. Foi unha actuación nun tramo de
máis dun quilómetro, que continuará coa segunda fase,
entre Pumar e Outeiro-Rial, para a que a Deputación
comprometeu outra axuda adicional de 60.000 euros.

A nova senda peonil está pensada para protexer aos peóns que transitan pola estrada entre A Ponte e Outeiro-Rial, cando se complete
a segunda fase dos traballos xa iniciados.

Redes hidráulicas

O VAL DE SAN VICENTE CONTA CON
NOVA REDE DE ABASTECEMENTO
A Consellería de Medio Ambiente investíu máis de
200.000 euros no proxecto de renovación da rede de
abastecemento de auga e recollida de pluviais levadas a cabo no Val de San Vicente. A última fase permitíu alongar a rede e subsanar deficiencias, ademais
de renovar as canalizacións anteriores. Agora as dúas
zonas están conectadas e teñen garantida unha boa
subministración en todas as vivendas.

A DEPUTACIÓN REPAROU A REDE
VIARIA NO VAL DE SAN VICENTE
Os veciños do Val de San Vicente dispoñen agora de boas redes
hidráulicas, unha vez rematadas as obras impulsadas polo Concello
e financiadas pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta.

Obras da Deputación

O Concello contou co apoio da Deputación para realizar tarefas de mantemento de estradas, pistas e
camiños no Rial, Oliveira, Carnóns, Pomar, A Ponte e
San Roque). Tamén esta institución aportou 35.000
euros para a mellora dun camiño e a reconstrución de
muros en Remoíño.

PROXECTOS DE ALUMEADO E DE
MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA

A Deputación participou en varias iniciativas municipais, tanto para
mellorar as infraestruturas viarias e do alumeado público, como nas
instalacións de carácter túristico e promocional de Arnoia.

Igrexa de Remoíño

Pouco a pouco vanse renovando as luminarias do alumeado público para que sexa máis eficiente, con lámpadas de tecnoloxía LED e novos centros de control.
En convenio co IDAE (Instituto para a Diversificación
e Aforro da Enerxía) aprobouse o proxecto para renovar a iluminación do tramo urbano da estrada OU402, así como dos accesos ao Balneario, á Casa do
Concello, Remoíño e Rial. O IDAE aporta 94.000 euros
e o Concello de Arnoia, 21.000.
Outro proxecto, coa Deputación Provincial de
Ourense, prevé o cambio de luminarias en Lapela e
do entorno da festa do pemento e do polideportivo en
A Queixeira. Suporá o investimento de 40.000 euros.
Iniciativa municipal é a iluminación de San Mauro.

O PLAN MARCO AXUDOU A
REFORMAR VARIOS CAMIÑOS

A caída dun muro na igrexa de Remoíño obrigou ao Concello á xestionar a reposición respetando a tipoloxía anterior e coa mesma pedra.
Para evitar desprendementos cubríuse unha parte con tela metálica.

A través do Plan AGADER, que xestiona a Xunta de
Galicia, leváronse a cabo actuacións para mellorar
pistas e camiños municipais. Co investimento de
23.000 euros realizouse a reforma do acceso á zona
de Aceña, na Ponte. Tamén o Plan MARCO permitíu
pavimentar un camiño en Santabaia e realizar melloras no acceso a Os Cubos (Oliveira).
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Na imaxe superior, os alumnos e alumnas
que participaron no Obradoiro "Ribeiro II",
xunto ao persoal directivo, administrativo e
docente e os alcaldes dos concellos de Leiro,
Beade, Cenlle, Cortegada e Arnoia, no acto
de entrega de diplomas presidido polo xefe
territorial da Consellería de Economía,
Emprego e Industrial, Santiago Álvarez. Os
participantes recibiron tamén formación
sobre informática, lexislación laboral e de
hixiene e seguridade no traballo (na imaxe da
esquerda, os alumnos reciben clases complementarias da súa especialidade laboral).

Este proxecto laboral facilitou emprego e formación a 20 persoas da nosa comarca

O Obradoiro “Ribeiro II” levou a cabo traballos en
vías e camiños públicos e zonas recreativas de Arnoia
oa entrega de diplomas aos 20
alumnos e alumnas completouse o
ciclo formativo e de emprego do
Obradoiro "Ribeiro II", promovido pola
Mancomunidade de Concellos do Ribeiro
(Leiro, Cortegada, Cenlle, Beade e Arnoia), e financiado pola Consellería de
Economía da Xunta de Galicia con
280.000 euros.
Os alumnos participantes recibiron formación específica de xardinería e albanelería e un contrato de
traballo durante 9 meses..
No caso concreto de Arnoia, os
traballos centráronse no acondicionamento dos viais Reza-Sendín,
Bacelo-Carnóns e A QueixeiraMeréns; da praza do Concello; dos

C
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xardíns e espazos públicos na contorna da
fonte de San Amaro e dos xardíns da Vila
Termal. No acto de clausura, o xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria, Santiago Álvarez,, puxo en valor
estes programas mixtos de formación e
emprego que, segundo apuntou, incrementan a inserción no mercado de traballo dos

seus participantes. Os obradoiros forman
parte do compromiso da Xunta coa formación, xa que, segundo a delegada territorial,
esta é a chave que pode abrir as portas a
un futuro de oportunidades laborais.
NOVO OBRADOIRO
Agora, durante outros nove meses (ata
o 13 de agosto do presente ano) desenvólvese o Obradoiro “Ribeiro en Marcha”, que conta con 20 alumnos traballadores: 10 en xardinería e outros
10 en albanelería. A Xunta financia
esta nova iniciativa da Mancomunidade con 288.807 euros. En Arnoia está
previsto que traballe na urbanización
de As Lombas, en concreto na zona
de esparcimento e no mini campo de
Proxecto de fútbol. ■
axardinamento
de As Lombas
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Rodrigo Aparicio Santamaría,
alcalde:

“O mundo rural necesita maior
sensibilidade e apoio por parte das
distintas Administracións públicas,
algo que o Concello de Arnoia ten
asumido desde hai moito tempo”
P.- Un dos problemas que teñen os concellos rurais coma
Arnoia é o descenso demográfico. Vostede é un dos alcaldes
que ten as ideas claras en canto ás solucións a adoptar por
parte das distintas Administracións públicas. Pensa que estamos a tempo de revertir esa situación?
Rodrigo.- O medio rural necesita actuacións que o fagan vivir,
non só medidas que lle permitan morrer con dignidade, que ven
sendo o que tivemos ata o de agora. Necesitamos cambios
lexislativos e medidas sinxelas, pero decididas e urxentes, para
afrontar ese reto do despoboamento. Aínda estamos a tempo
para revertir esa situación, pero cada vez queda menos e as
medidas necesarias non se acaban de levar a cabo.
P.- Cales serían, na súa opinión?
Rodrigo.- Hai que mellorar as condicións para a rehabilitación
de vivendas e facilitar a construción de vivendas unifamiliares
novas. Sería bo para asentar poboación. Pero tamén hai que
facilitar a mobilidade da propiedade de terras e cambios de cultivos, e reactivar o monte con medidas que faciliten o seu coidado e a súa explotación racional, mellorar as estruturas agroforestais e crear postos de traballo na zona. Tamén é importante poñer as terras improdutivas a disposición dos que queiran
ou necesiten traballar.
P.- Habería que introducir tamén medidas económicas que
favorezan a emprendedores e creadores de emprego?
Rodrigo.- Sería bo diminuir a presión dalgunhas administracións, como Facenda e Traballo, sobre certas actividades laborais que de forma tradicional se levan realizando desde sempre
de forma conxunta entre familiares e veciños. E tamén son partidario de dotar de microcréditos directos e de exencións fiscais
aos novos emprendedores agrarios e facilitarlles a obtención de
solo cultivable. Sen esquecer o agroturismo como fonte complementaria, facilitando a súa implantación e eliminando tantas
xestións burocráticas.
P.- As limitacións no acceso ás novas tecnoloxías son un lastre
para mellorar a situación dos concellos rurais?
Rodrigo.- Totalmente, polo que compre conseguir o acceso a
esas tecnoloxías con Internet de alta velocidade, que facilite o
asentamento de empresas e autónomos con negocios vinculados
á rede. Esto tamén axudará á saída ó mercado de produtos hortícolas e vinícolas, para o que é necesario mellorar tamén o proceso e as condicións sanitarias e de comercialización. Son medidas,
como dicía, sinxelas, pero que poden ser efectivas para revitalizar a economía e o emprego dos concellos do interior de Galicia.

P.- A nivel municipal en Arnoia, qué destacaría como máis relevante do que nos deixou o ano 2018?
Rodrigo.- Neste ano pasado continuamos co
programa de mellora da rede viaria local,
prestando especial atención ás estradas e ás
pistas agrícolas en zonas de produción vitivinícola e forestal. A nivel laboral, fixéronse
varias contratacións para axudar a veciños
desempregados e se constituíu un novo Obradoiro de Emprego. Tamén se ampliaron as
horas de cobertura para os beneficiarios do
Servizo de Axuda no Fogar, rematáronse as
obras do centro da terceira idade, as melloras
no Inquiau e no entorno do balneario.
P.- E qué agarda como alcalde para o
novo ano?
Rodrigo.- Están aprobados proxectos importantes que se irán executando nos próximos
meses, como a mellora da pavimentación en
varias estradas e camiños municipais, a través dos Planes Provinciais de Obras e da
Xunta. E queremos seguir apostando polas
políticas de emprego, por potenciar os servizos sociais comunitarios e continuar cos planes de obras municipais, para o que contamos
co inestimable apoio destas dúas Administracións. Tamén queremos avanzar no proxecto
de mobilidade de terras para apoiar aos nosos
agricultores e incorporar xente nova ao sector
agrario. Está claro que se pretendemos asentar poboación temos que conservar e mellorar
os servizos básicos e darlles oportunidades á
xente nova, que debe ser o principal obxectivo de todos os concellos do interior de Galicia que loitan contra a despoboación, e por
elo imos empezar a desenvolver o proxecto
do parque empresarial.
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O Balneario de Arnoia é un dos
piares sobre os que se configura o
Plan "Ourense Provincia Termal",
no que colaboran o Concello, a
Xunta de Galicia e a Deputación
Provincial. Precisamente, o balneario de Arnoia acolleu unha das
reunións do Consello Termal
Ourensán, no que o titular da
Deputación, Manuel Baltar, reivindicou o valor económico e social
do termalismo, ao tempo que fixo
balance do programa de termalismo social e das actuacións realizadas para mellorar as infraestruturas turísticas asociadas aos balnearios e ás augas termais.

Núñez Feijóo supervisou o “Plan Ourense, provincia termal”

Arnoia, un dos eixos clave nos programas de termalismo
promovidos pola Xunta de Galicia e a Deputación Provincial
O Plan Ourense Provincia Termal
estivo dotado cun investimento
autonómico de case 6 millóns
de euros, dos que a maior parte
foron dedicados a crear novas
infraestruturas ou a mellorar as
xa existentes

Termalismo social

A Deputación puxo en marcha o Programa de termalismo
social "Ourense, a provincia
termal", no que figura o balneario de Arnoia, xunto a outros
centros termais, co obxectivo
de atraer turismo e competiti-

As instalacións termais de Arnoia figuran entre as
preferidas polas persoas que solicitaron participar
no programa de Termalismo Social da Deputación
Provincial de Ourense.

vidade económica á provincia
de Ourense.
Ao programa de estancias e
tratamentos termais para persoas maiores de 50 anos de 6
días/5 noites iniciado no ano
2013 sumouse tamén un novo
programa denominado "Cultura Termal" baseado en estancias de fin de semana para
todas as idades. Ademais este
programa da Deputación abríuse a persoas non residentes en
concellos da provincia de
Ourense. ■

Servizos Sociais Comunitarios

O Servizo de Axuda no Fogar dedica 327 horas/mes
á atención de persoas dependentes e necesitadas
O programa de Axuda no Fogar (SAF) atendeu durante o
ano 2018 a unha media de 11 veciños e veciñas. A maioría
corresponde a beneficiarios de SAF Dependencia, aos que
se dedicaron 207 horas/mes, un dez por cento máis de
horas máis cada mes que no ano anterior. Os catro usuarios
na modalidade de SAF de Libre Concurrencia contaron con
120 horas/mes. En 2018 ampliouse a cobertura con máis
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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 Arnoia e dos beneficiarios, de acordo
cos baremos estipulados en función das súas rendas familiares. Os Servizos Sociais tamén tramitaron as solicitudes
de Teleasistencia: neste intre hai 10 usuarios en Arnoia.
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O pesidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, interesouse pola realidade
económica e social de Arnoia durante a visita ao noso concello
O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, visitou Arnoia acompañado polo alcalde,
Rodrigo, e varios membros da Corporación local,
ademais de Rogelio Martínez, ex-delegado territorial en Ourense. A esta comitiva tamén se uniría o
titular da Deputación, Manuel Baltar. O responsable
autonómico, que xa estivo en Arnoia en varias ocasións, recabou información sobre proxectos realizados no municipio co apoio da Xunta e sobre a realidade social, cultural e turística. Como exemplo,
percorreu a contorna do balneario e reuníuse coa
Asociación de Mulleres Rurais, interesándose polas
actividades desenvolvidas polo colectivo, e visitou
aos integrantes da Asociación Cultural Airiños de
Arnoia durante un ensaio da súa banda de gaitas e
á Coral Polifónica.

Os presidentes da Deputación e da Xunta acompañaron ao alcalde,
Rodrigo Aparicio,, para coñecer máis de preto a realidade de Arnoia.

Visita do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, á Mancomunidade do Ribeiro
O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou na visita á
nosa comarca que a colaboración cos concellos permite levar
adiante actuacións que redundan directamente no benestar da
cidadanía, como é o caso da Mancomunidade do Ribeiro, un exemAo abeiro do Fondo de
Compensación Ambiental, a Mancomunidade
recibíu unha axuda destinada a gastos de mantemento e á optimización
enerxética do alumeado
das dependencias da
sede, e grazas ás axudas
do ano 2018 foi adquirido
un camión para a prestación de servizos mancomunados.

plo de xestión compartida de recursos e de prestación conxunta de
servizos por parte de concellos limítrofes. Alfonso Rueda puido
comprobar de primeira man cos alcaldes as melloras e actuacións
levadas a cabo grazas ás axudas de Vicepresidencia.
O Fondo de Compensación Ambiental foi posto
en marcha polo Goberno galego no ano 2010,
procedente do canon
eólico, e permitiu que
por primeira vez os concellos galegos se beneficien directamente da
explotación de enerxía
eólica en Galicia para
realizar obras en infraestruturas básicas.
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A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles
Vázquez, e o alcalde de Arnoia,
Rodrigo Aparicio, asinaron un
convenio de colaboración para
mellorar as instalacións deportivas no campo de fútbol de A
Queixeira. No mes de marzo
vanse licitar as obras que favorecerán a accesibilidade e a ubicación de prazas de aparcamento
para persoas con mobilidade
reducida. Ángeles Vázquez e
Rodrigo visitaron o complexo
deportivo e recreativo que convirte o campo de fútbol de
Arnoia nun dos mellores da provincia.

O investimento da Xunta e do Concello supera os 75 mil euros

Reforma do acceso e construción de novos aseos
públicos no campo de fútbol de A Queixeira
convenio entre a Consellería de Medio Ambiente e o
Concello de Arnoia ten por obxectivo mellorar a
accesibilidade ao campo de fútbol e a súa contorna,
que completará as medidas impulsadas polo Concello nos
últimos anos nestas instalacións. O convenio establece un
importe de máis de 75.000 euros, dos cales a Xunta achegará un 70%, e o Concello o 30% restante.
Ángeles Vázquez e Rodrigo Aparicio salientaron que esta
instalación é un lugar emblemático e de referencia non só

O

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar,
participou na entrega á Mancomunidade de Concellos
do Ribeiro dun camión para a recollida de lixo. O organismo provincial achegou 50.000 euros, dun custo total
de 145.000 euros.
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para os veciños de Arnoia, senón tamén a nivel provincial,
polos encontros deportivos que aquí se disputan. Salientaron que o orzamento servirá para mellorar a accesibilidade
do campo de A Queixeira, dotarase de novos aseos e prazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida
e tamén se procederá á habilitar unha zona sen barreiras
arquitectónicas para que persoas con problemas de visión
ou de mobilidade poidan disfrutar cómodamente dun
espectáculo deportivo. ■

Un estudo analizará a situación socioeconómica do territorio que abrangue a Denominación de Orixe Ribeiro. O
presidente da Deputación e o da D.O. presentaron esta
iniciativa que afondará polo miúdo na cadea de valor do
viño e do enoturismo nos catorce concellos.
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Premio Coopera para o Xeodestino Turístico Carballiño-Ribeiro
Arnoia forma parte do proxecto "Creando o xeodestino Carballiño-Ribeiro",
promovido polas Mancomunidades
Terras do Avia e do Carballiño, e recoñecido co terceiro nivel dos Premios
Coopera, instituídos pola Xunta entre
concellos e mancomunidades..
O obxectivo desta iniciativa é fomentar
o turismo nesta zona a través dun plan de
actuación plurianual que aporte certeza
aos concellos que a conforman, confianza no empresariado e axentes turísticos
locais, e que xere un sistema de promo- O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o titular da Deputación, Manuel Baltar,
ción e comunicación estable no mercado. entregaron os galardóns no mosteiro de San Clodio.

Miradoiro sobre o Miño na ribeira
A Deputación Provincial de Ourense colaborou co Concello de Arnoia na construción dun miradoiro na zona do balneario,
concebido como un novo atractivo turístico para ter unha visión particular das ribeiras do río Miño. A plataforma elevada está
construída íntegramente en madeira e
materiais reciclables, acorde co entorno
medioambiental. O presidente provincial
visitou o miradoiro desde o que se pode
contemplar unha fermosa estampa fluvial.Potenciar este sector é outra das prioridades expresadas polo alcalde de Arnoia,
Rodrigo Aparicio Santamaría.

INICIATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA E DEPORTIVA
Nas instalacións termais tamén se habilitou un aparcamento de bicicletas, dentro do proxecto Termal Bike promovido
pola Deputación Provincial de Ourense, concebido como km0, punto de partida e remate de varias rutas. Asimesmo realizáronse traballos de sinalización e de informatización para uso de Internet e dispositivos móbiles.
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Asociación Cultural Polifónica Cantores de Arnoia

Festival de Corais que organiza o Concello en colaboración coa parroquia de
San Salvador e a Deputación, reuníu a importantes grupos de voces, entre
os que volveu destacar a A.C. Coral Polifónica Cantores de Arnoia, dirixida por
Bernardo Martínez. Creada en 2017 con 26 voces mixtas, é unha agrupación
privada e independente sen ánimo de lucro, sendo o seu obxectivo prioritario a
divulgación e difusión do canto coral en tódolos aspectos relacionados coa cultura musical de Arnoia. Neste tempo recuperou temas relativos ao concello da
man do seu director, intentado alentar e retomar a gran tradición de canto que
houbo sempre en Arnoia, dándolle forma coral a temas como O San Amaro, O
Himno de Arnoia e outras pezas locais, participando tamén de canto evento
municipal e relixioso se celebra en Arnoia durante todo o ano e despegando xa
como coral noutros municipios, como na celebración da Virxe do Portal de Ribadavia, onde tamén foi protagonista do Concerto de Panxoliñas.

O

O Festival Certame de Pandereteiras é un
dos máis importantes da provincia de
Ourense e un evento destacado na Festa
do Pemento dende hai cinco anos. Xastreu,
Leilía (na imaxe), Lagharteiras ou A Subela, entre outras, actuaron na Queixeira.

Entrega de instrumentos elaborados polo
Obradoiro da Deputación de Ourense
O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar,
entregou ao grupo "Gaitas e danzas Airiños de Arnoia" unha
serie de instrumentos tradicionais construídos no Obradoiro
de instrumentos da propia Deputación, iniciativa que se
enmarca no impulso e defensa das tradicións populares.

AIRIÑOS DE ARNOIA
O acto, no que se entregaron cinco tambores, un bombo e
tres gaitas, contou, ademais de Manuel Baltar, coa participación do Alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio; o presidente
de "Airiños de Arnoia", Francisco Javier Sánchez, e a integrante do grupo e concelleira Susana Martínez. Manuel Baltar destacou que esta "é unha aposta máis da Deputación de
Ourense por preservar á nosa cultura desde o ámbito etnográfico e musical.
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O Concello afrontará unha rebaixa
gradual de impostos municipais
O Concello de Arnoia aprobou unha rebaixa do 10 por
cento no recibo do IBI (Imposto de Bens Inmobles), que o
sitúa entre os que aplican unha taxa máis reducida en toda
a provincia de Ourense. Esta medida responde, segundo o
alcalde, Rodrigo Aparicio, "á boa situación económica do
Concello". Esta reducción producíuse despois da regularización catastral e vendo que o nivel de ingresos nas arcas
municipais "non supuxo unha merma moi grande", explica
Rodrigo, que a sitúa entre os 20 mil e os 25 mil euros.
Ademais desta rebaixa, tamén se aprobaron bonificacións para as familias numerosas e para inmobles nos
que se desenvolven actividades económicas declaradas
de especial interese ou utilidade municipal, como é o
caso das que crean postos de traballo ou beneficios aos
cidadáns de Arnoia.
Rodrigo Aparicio explicou tamén que "levamos varios

anos con superávit e cun remanente de tesoureiría importante, polo que podemos permitirnos esta reducción do IBI e
contribuir así á mellora das economías domésticas".
Este imposto municipal non rexistrou ningunha modificación dende o ano 2008, e dez anos despois producíuse o primeiro cambio, precisamente á baixa, con esa reducción do
10 por cento.
O Concello baralla rebaixar tamén o recibo da recollida de
lixo nunha porcentaxe do 15 por cento.

REFORMAS NO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA
As instalacións do PAI, no que están atendidos os nenos e
nenas menores de tres anos, sofriron unha remodelación
por parte do Concello de Arnoia. Consistíu na instalación de
lámpadas LED, dotación de xoguetes e mobiliario e no aillamento térmico, para controlar mellor a temperatura interior.

ARNOIA, NA SEMANA VERDE DE SILLEDA
O noso Concello estivo na Semana Verde de Silleda para
presentar a Festa do Pemento e os atractivos turísticos.
Rodrigo Aparicio estivo acompañado pola conselleira de
Medio Rural, Ángeles Vázquez, e a directora xeral de Turismo, Nava Castro, entre outras autoridades.

Curso de Xardinería
na Casa da Raíña

O Concello e a Mancomunidade
fomentan a formación laboral
A Mancomunidade e o Concello de Arnoia colaboran co
Servizo Galego de Colocación e outros organismos na
organización de cursos formativos para desempregados. Un deles foi o programa de Diagnóstico e Plans de
Acción, organizado pola Consellería de Economía,
Emprego e Industria a través do IGAPE, clausurado polo
director da Axencia Galega da Indsutria Forestal, Ignacio Lema. Nesta iniciativa, financiada ao 80% polo
Fondo Social Europeo, participaron 13 persoas, das
cales 6 xa teñen proxectos en marcha.
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50 ANOS COMO EQUIPO FEDERADO
O AT. Arnoia está de cumpreanos. Na tempada 2018/19
celebra unha fermosa efeméride: os 50 anos como equipo
federado. E ademais faino co gran éxito deportivo, vivindo
un dos seus mellores desde a súa fundación. Despois dos
éxitos acadados na Copa Deputación nos últimos anos,
agora afronta o reto do ascenso a Rexional Preferente.
Avanzada xa a competición da Primeira Autonómica da provincia de Ourense, o Atlético Arnoia encabeza a táboa clasificatoria con oito puntos de avantaxe sobre o segundo clasificado, para orgullo de xogadores, corpo técnico, afeccionados e da directiva que preside Juliño.

PREMIO A TODA UNHA VIDA
DEDICADA AO FÚTBOL
A Federación Galega de Fútbol entregoulle a Julio Alberte Rodríguez,
presidente do AT. Arnoia dende hai moitos anos un dos trofeos “a toda
unha vida dedicada ao fútbol”, nun acto celebrado no Auditorio de Santiago de Compostela. Con 84 anos, Juliño é o decano dos presidentes
de clubes de fútbol da provincia de Ourense. Para o vicepresidente do
equipo, Rodrigo Aparicio, “é un premio máis que merecido para Juliño,
polos anos de dedicación ao equipo e ao fútbol local, e agardamos que
siga así de ben por moitos anos máis”. Na imaxe, Julio Alberte recibe
o trofeo de recoñecemento de mans do vicepresidente da Federación
Galega de Fútbol, José Manuel Fernández Cid.
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INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MODÉLICAS
Os equipos xuvenís do Real Madrid e Villarreal que participaron en Ourense na fase final da Copa do Rei escolleron as instalacións deportivas de Arnoia para adestrar e preparar os
seus encontros clasificatorios.

José Maríal Gutiérrez “Guti”, dirixindo osadestramentos do Real Madrid Xuvenil nos campos de A Queixeira
e no de Fútbol 8 de herba sintética.

ENTROIDO PARA DISFRUTAR

A Asociación REBULE organiza un ano máis (10 de marzo)
o Entroido de Arnoia, recuperando e mantendo viva unha
tradición arraigada entre os
nosos devanceiros. Arredor
de 100 veciños e veciñas participan no desfile temático
que na pasada edición (na
imaxe), parodiou con gran
éxito a famosa novela e película de A Volta ao Mundo de
Willie Fogg.

O desfile transcurre pola travesía de Arnoia, dende o pavillón polideportivo ata As Lombas. Despois, como xa é tradicional, acuden todos á comida
preparada no pavillón.
A Asociación REBULE desenvolve un importante traballo de dinamización cultural,
lúdica e recreativa no municipio durante todo o ano, coordinando as actividades de
Nadal e colaborando coa programación do propio Concello
de Arnoia.
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Na 39ª edición da Festa do Pemento de Arnoia, declarada de Interese Turístico Galego, degustáronse máis
de 3.000 quilos dun produto que da sona a nivel nacional ao noso concello. Despois de catro décadas, esta
festa segue sendo unha das máis importantes do
calendario de celebracións gastronómicas galegas. O
evento, que une gastronomía, cultura e deporte, contou coa colaboración da Deputación de Ourense.

O que comezou en 1980 para promocionar o pemento de Arnoia e axudar á venda do excedente de produción é hoxe un referente
da nosa tradición gastronómica, xunto co viño do Ribeiro. Unha celebración que foi evolucionando e innovando nas novas maneiras de preparar este produto e tamén no ámbito social, converténdose nun evento no que colaboran máis de 150 veciños. Algo
moi importante para o alcalde, Rodrigo Aparicio, quen destaca tamén a colaboración institucional para conseguir unha das celebracións gastronómicas máis relevantes da nosa terra. En paralelo ás actividades gastronómicas, o programa incluíu a 1ª Concentración de vehículos clásicos, a carreira das 8.000 varas, e no apartado musical destacou o Certame de Pandeireteiras.

A Feira Internacional de
Gastronomía “Xantar”,
celebrada en Expourense,
contou cun expositor de
Arnoia. Servíu para promocionar os recursos turísticos do municipio e
para presentar a próxima
edición, que será a 40ª, da
Festa do Pemento, os días
2,3 e 4 de agosto.
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Disfrutando do Magosto e da Festa dos Maiores
Falar, comer, disfrutar e bailar. Son as consignas do Concello de Arnoia para
asistir ao Magosto popular e á Festa dos Maiores no polideportivo municipal
de A Queixeira. Foi unha xornada moi animada, na que participaron máis de
400 veciños e veciñas, co menú tradicional desta época, regado co bo viño
do Ribeiro da Arnoia. Dende que se unificaron as dúas celebracións, este
evento é tamén unha festa interxeracional, na que conviven e disfrutan persoas de todas as idades.

Excursión cultural e lúdica a Portugal
A terras de Portugal se dirixiron do 12 ao 14 de setembro os participantes na viaxe cultural e
lúdica que organiza tódolos anos o Concello de Arnoia. Foi un itinerario do gusto de todos, que
incluíu lugares tan emblemáticos do páis veciño como Nazaré, Óbidos, Sintra, Cabo de Roca,
Cascais, Estoril ou a Marinha Grande.
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