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Participación veciñal

En novembro empezan as
asembleas veciñais
O Concello retomará durante a segunda metade de novembro a rolda de xuntanzas polas parroquias.Nelas podes presentar as
túas propostas de investimentos para encaixalas no orzamento municipal de 2019.
Estamos ás portas do cambio de ano e cómpre deseñar un orzamento municipal que nos permita seguir avanzando no Concello. E para iso, nada mellor que a participación e falarmos: pistas que requiren arranxos, iluminacións públicas, servizos que se
poderían poñer en marcha, cambios ou melloras na prestación doutros... Participa nas asembleas parroquiais coa finalidade de
construírmos entre todas e todos o Moeche que queremos. O calendario de xuntanzas é o seguinte:
Parroquia
San Xoán
Abade
Santa Cruz
San Xurxo
Labacengos

Data
15 de novembro
16 de novembro
19 de novembro
20 de novembro
21 de novembro

Lugar
Casa do Concello
Centro Cultural Francisco Piñeiro
Antigo local electoral
Local social O Pereiro
Local veciñal O Ventoeiro

Obras e Servizos

Hora
Todas as
xuntanzas serán
ás 19.30h.

Anímate
a vir e
participa !

Licitada en 150.000 € a contratación do saneamento de
Mil de Abaixo, en Moeche
A presentación de ofertas rematou o pasado 15 de outubro e licitaron 14 empresas; nos próximos días coñecerase a adxudicataria.
A área de Obras e Servizos investirá 150.000 € na construción do
saneamento de Mil de Abaixo, que terá capacidade para atender as
necesidades de 200 vivendas.
Esta obra en especial relevancia para a parroquia de Abade, posto
que permitirá conectar á nova rede as tubaxes existentes desde hai

dúas décadas en Leboreiro e Mil de Arriba. Deste xeito, a zona máis poboada da parroquia -a situada á beira da estrada de
Ortigueira- contará por fin cun sistema de tratamento integral para as augas residuais. Xa houbera intención de levar a cabo
o saneamento no ano 1998, no 2008 e en 2011, mais ningunha destas tentativas se cheogu a concretar.
Agora ampliarase a rede de tubaxes noutros 1.026 metros que discorrerán polas proximidades da estrada de Ortigueira na
contorna de Mil de Abaixo. Levará 27 pozos de rexistro e, no cabo da rede, unha depuradora pechada.

Cinco novas marquesiñas para
a ruta do transporte escolar
A Xunta de Goberno Local aprobou recentemente a adxudicación
do contrato de instalación de cinco novas marquesiñas do transporte escolar nos lugares de Trieiro, Leboreiro, Gundiao, San Xiao e
A Igrexa. O seu custo ascende a 10.769 €, sufragados integramente con fondos municipais. O proxecto vénlle dár resposta a unha
petición da veciñanza que, ademais, tamén fora expresada polos
nenos e nenas do municipio nun pleno infantil celebrado a comezos
do verán. Aínda que esta nova remesa non cobre todas as necesidades acumuladas desde hai anos, de cara ao 2019 incorporarase
unha partida nos orzamentos municipais para completar o 100%.

Adxudicada a mellora dos parques de San Ramón e de
Trieiro
A empresa Globalia Urbanismo Integral S.L. resultou adxudicataria en
12.244,00 € do contrato para mellorar o espazo de xogos do CEIP San
Ramón e maila protección do parque de Trieiro.
Os traballos consistirán, por unha banda, en instalar novos xogos modulares -tobogán, torres, pasarelas, etc.- no recinto anexo ao colexio público
e, no caso de Abade, na colocación dun valo de protección ao carón das
randeeiras situadas detrás do centro cultural Francisco Piñeiro.
Agora serán os nenos e nenas do Grupo de Participación Infantil quen elixan o modelo que finalmente se instalará en San
Ramón de entre as distintas propostas achegadas pola empresa. Esta elección será a primeira vez en que a rapazada tome
parte nunha decisión de relevancia para o territorio e cun resultado que se poderá ver e tocar.

Novo proxecto para o recinto feiral de San Ramón
No pleno de setembro déuselle o visto e prace á mellora e acondicionamento de diferentes partes do recinto feiral co obxectivo
de continuar convertendo este espazo nun referente da economía local e nun punto de atracción de visitantes, que acoden
tanto aos mercados dos sábados como ás feiras do 11 e do 23.
Investiranse 78.750 € financiados nun 80% pola Deputación da Coruña
a través dun convenio que se asinará en breve, e o 20% restante -cerca de 16.000 €- correrá por conta do Concello.
As actuacións máis salientables do proxecto ocuparanse de reparar varandas en mal estado, corrixir desniveis e puntos onde apoza a auga, dotar as
escaleiras de asideiros e, en resume, solucionar problemas de accesibilidade agravados polas importantes pendentes das vías interiores da feira.
A obra servirá tamén para seguir adecentando o aspecto xeral do recinto e
darlle continuidade aos proxectos executados nos ultimos meses,como foi
o proceso de ordenación e regularización da actividade mercantil, a remodelación integral da nave dos tecidos e do seu entorno, a creación do espazo do Mercado, a nova cuberta ou, proximamente,
a instalación de iluminación máis eficiente que axude a aforrar na factura da electricidade.
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Desenvolvemento local

O Mercado de Moeche ofrecerá dúas demostracións
relacionadas coa cociña
Todos os sábados -agás cando cadran en día de feira- abre as súas portas o Mercado de Moeche para ofrecer produtos de
calidade moi variados.. Verdura, legumes, froita, peixe, embutidos, queixos, mel, empanadas, pan, agasallos, flores, churros
e artesanía xúntanse nun espazo moi acolledor que pouco a pouco se vai convertendo en punto de referencia para a venda
de produtos de proximidade.
Ao longo do calendario anual unénselle outras propostas, como eventos culturais e obradoiros dirixidos principalmente á rapazada. Porén, de cara a próximas datas, teremos dúas actividades complementarias arredor da cociña que, de seguro, han
espertar moito interese.
O sábado 27 de outubro a partir das
11.00h, a nosa veciña Rocío García fará unha
demostración de cociña con Thermomix
axudada por Elena González. Veremos os segredos deste coñecido robot de cociña que
o mesmo fai unha masa para pizza que uns
riquísimos callos.
O sábado 10 de novembro, tamén ás
11.00h, a firma Acastrexa -que acode ao
mercado os dous primeiro sábados de cada
mes cos seus produtos ecolóxicos- ensinará
varias receitas de hamburguesas venerais
moi doadas de facer botando man de ingredientes completamente naturais.
Para estes dous obradoiros, que son gratuítos, non fai falla inscrición previa.

Cultura, Deportes e Ensino

O ciclo Castelo de Sons tráenos este ano música e historia
O programa Castelo de Sons naceu con dous obxectivos: por unha banda ampliar a oferta cultural do concello con espectáculos alternativos e, por outra, promover o castelo de Moeche como espazo vinculado ao lecer, a creación e o coñecemento
máis aló do seu valor patrimonial.
Tralo éxito das tres pasadas edicións, neste 2018 retomamos a programación con dúas
propostas musicais en colaboración coa Rede Cultural da Deputación e unha interesante
conferencia.
Sábado 17 de novembro - 19.30h: conferencia “O estandarte Real galego. Orixe e
evolución”, co investigador da Universidade da Coruña Alexandre Peres Vigo.
Coñeceremos as liñaxes do reino de Galicia en contraposición coa historiografía máis
difundida, na que se obvia unha entidade sociopolítica de seu no período que vai desde o
século IX até practicamente o século XIV. A partir de aí, Peres fará unha aproximación aos
símbolos empregados e como foron cambiando co tempo. Entrada gratuíta.
Sábado 24 de novembro - 19.30h: actuación de Tres Pesos presentando o seu
disco “Acta fundacional”
José Antonio Ferreira, Felisa Segade e Estevo Lamas fan música de raíz actualizada, tal e como reflicte o seu primeiro traballo, titulado “Acta fundacional”. O
disco composto por nove temas supón unha verdadeira acta fundacional dunha
formación que bota a andar como trío tralo paso dos seus compoñentes por outras
agrupacións do país, sempre vencelladas á música e á cultura tradicional.
Entradas a 2€ (1€ menores de 16 anos, maiores de 65 ou titulares de Carné Xove)
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Sábado 15 de decembro - 19.30h: concerto de Xoán Curiel e Iris Gey
Xoán Curiel é un dos nosos cantautores máis prolíficos, ademais de tocar tamén
as artes escénicas. Desde que publicara en 2009 o seu disco “Nai”, van aló outros
catro traballos: “Ecuacións”, “Magnético Zen”, “Estamos no verán!!” (con Charo Pita) e o máis novo, “A Casa do terror”, cada un co seu estilo pero sempre en galego.
Nesta ocasión súmase ao Castelo de Sons co seu espectáculo Lucerna de cantigas,
acompañado da fascinante voz de Iris Gey.
Entradas a 2€ (1€ menores de 16 anos, maiores de 65 ou titulares de Carné Xove)

Torneo de dominó en Abade
Entre os eventos culturais que temos para estes primeiros compases do outono, tamén
debemos incluír o torneo de dominó que se celebrará o sábado 3 de novembro no local
social de Abade. E é que, igual cá baralla, o dominó forma parte desde tempos inmemoriais
dos nosos entretementos, aínda que agora parece que vai indo a menos por falla de relevo
arredor da mesa. Trátase dun xogo moi entretido que ten como vantaxe engadida a de
exercitar a mente. Torneo a 7 partidas de 350 puntos seguindo as normas da Federación
Española de Dominó.
O torneo que se celebrará en Moeche está organizado pola Asociación de Dominó Pito Dobre e o Concello de Moeche.
Data: Sábado 3 de novembro – Hora: a partir das 10.30h – Lugar: Local social de Abade
Inscricións: chamando ao 647 835 825 Pode facerse tamén ata 10´ antes do comezo do torneo. Inscricións abertas sen
necesidade de ser federados. A inscrición só se pagará antes do torneo. – Prezo de inscrición: 20€ persoa (40€ parella),
inclúe o xantar.
Premios para as 5 mellores parellas, para a mellor parella da asociación ``Pito Doble” e á mellor pareja modestina.

Teatro: “Eu queríame casare”
“Eu queríame Casare” é unha comedia total que relata a historia de dous auténticos perdedores que buscan a súa última oportunidade no amor. Antón e Lola
andan cerca dos corenta anos e están buscando unha relación ou algo parecido
a unha relación antes de irse máis ao vello. Coñécense nun destes programas
televisivos de “cita a cegas”, a cousa non funciona, pero Antón e Lola, Lola e
Antón son de todo menos predicibles e pode rematar pasando calquera cousa.
Poñámonos no peor.
A peza humorística está escrita polo prolífico Jose Prieto e interpretada por
Pedro Brandariz e Lucía Veiga. Chega a Moeche dentro da programación financiada pola Rede Cultural da Deputación da Coruña. As entradas poden recollerse na Casa do Concello de luns a venres
en horario de mañá ou ben no propio centro cultural ata media hora antes do comezo da representación.
Data: Sábado 10 de novembro – Hora: 19.30h – Lugar: Centro Cultural Francisco Piñeiro
Prezo da entrada: 2€ a xeral e 1€ para menores de 16 anos, maiores de 65 e titulares de Carné Xove.

Maxia con Martín Camiña: “Lingua do País”
Martín Camiña é un dos ilusionistas galegos máis reputados. Ten andado cos seus espectáculos todo o Estado e parte do
estranxeiro, chegando incluso a actuar en lugares tan lonxanos coma o Xapón ou os Estados Unidos. As actuacións de Camiña xuntan números de toda a vida con outros de creación propia que el pon en escena
con moito humor e coa participación do público. En “Lingua do país”, o ilusionista propón
un espectáculo “máxico-lingüístico” posto ao servizo da normalización do Galego en todos
os ámbitos. A actuación encádrase tamén na Rede Cultural da Deputación da Coruña.
As entradas poden recollerse na Casa do Concello de luns a venres en horario de mañá ou
ben no propio centro cultural ata media hora antes do comezo da representación.
Data: Sábado 1 de decembro – Hora: 19.00h – Lugar: Centro Cultural Francisco Piñeiro
Prezo da entrada: 2€ a xeral. 1€ para menores de 16 anos, maiores de 65 e titulares
de Carné Xove.
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Obradoiro de cociña de Outono e Nadal
Dada a boa acollida que teñen ano tras ano,organizamos un novo obradoiro para coñecemermos e elaborar saborosos pratos. Durante tres entretidas xornadas impartidas pola cociñeira mugardesa Tamara. Os menús que faremos consistirán nun
entrante, un prato principal e unha sobremesaDatas: 3, 10 e 21 decembro. – Hora: 17.30 a 20.00 h – Lugar: Local sociocultural de Abade
Inscricións: na Casa do Concello, no 981 404 006, ext. 2 ou no correo pilar.pazo@moeche.gal

Participacion infantil

A rapazada de Moeche acudirá ao VI Foro de Participación
Infantil Parlamento de Galicia -UnicefO Concello puxo en marcha este ano o Consello Local de Infancia e Adolescencia. Este
órgano está integrado por cativería, representantes públicos, membros da ANPA e persoal
do Concello. A súa finalidade é darlles voz e
poder decisorio aos nenos e nenas menores
de 18 anos ao respecto daqueles asuntos que
lles afectan como colectivo ou incluso sobre
outras cuestións relacionadas co territorio. Do
CLIA forma parte á súa vez o Grupo de Participación infantil, constituído por 10 rapaces e
rapazas de Moeche. A comezos de outubro tomaron xa as primeiras decisións e agora unha
representación participará no VI Foro de Participación Infantil Parlamento de Galicia -Unicef que se celebrará en Santiago o
próximo 13 de novembro.
A nosa representación infantil participará nun pleno conmemorativo no Parlamento de Galicia. Asistirán na compaña de representantes municipais e do CLIA e compartirán a experiencia con outra rapazada que tamén forma parte de consellos infantís
de Galicia.
Esta actividade completarase coa celebración dun Pleno infantil na Casa do Concello na semana do 20 de novembro, Día
Internacional dos Dereitos da infancia. Nesta ocasión farase un traballo previo baixo as directrices de Unicef Galicia en colaboración co CEIP San Ramón.

Preinscricións no curso de iniciación á informática e
internet
A Aula TIC do Concello de Moeche programa para
os meses de decembro a febreiro un curso co que
empezar a manexarse co ordenador e a navegar
pola rede. Iranse dando pasos desde cero: prender
o ordenador, familiarizarse co escritorio, coller práctica co rato, abrir o navegador, visitar algunhas páxinas... todo moi sinxelo para que calquera, teña a
idade que teña, saiba algo ou non saiba nada, poida
desenvolverse con soltura no mundo da informática
e da internet.
O curso terá lugar na aula situada no soto do Concello todos os xoves de 10.00 a 13.00h, desde
o 13 de decembro ata o 28 de febreiro.
Para apuntarse hai que chamar ao teléfono 616 016 793 ou ao Concello, 981 404 006.
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Benestar social

En negro contra
a violencia
O Concello de Moeche súmase de novo este
ano a campaña “En negro contra violencia”,
promovida por máis de 88 concellos e as Deputacións da Coruña, de Lugo e de Pontevedra
e 6137 axentes colaboradores. Unha iniciativa
que pretende sensibilizar a poboación respecto da situación de violencia que sufren moitas
mulleres, co obxectivo de promover e facer visible o rexeitamento da veciñanza ante calquera
tipo de violencia contra as mulleres.
Desde o concello difundirase o material da campaña para reflectir o apoio social contra esta lacra das diferentes entidades,
como aconteceu no ano 2017 en que todo o momento asociativo, os establecementos de hosteleria e o CEIP San Ramón
fixeron visible o seu rexeitamento,e desenvolverá actividades para manter vivo o seu compromiso con esta acción colectiva
e transversal.

Información das entidades veciñais

V Ruta Turística da Escudería Moeche
A Escudería Moeche ten aberto ata o 7 de novembro o prazo de inscrición na ruta social deste ano, que percorrerá as estradas da comarca na tarde do sábado
10 de novembro. Para participar hai que apuntarse no Bar Xambas facilitando
os datos do vehículo, do piloto e do copiloto. Desde a asociación recalcan que
a ruta non é un rally nin unha carreira, senón que se trata dun paseo turístico
onde se premia a regularidade, é dicir, gana o vehículo que complete o itinerario pasando polos puntos de control dentro dun tempo determinado, algo que
só se consegue mantendo un ritmo de marcha constante e a unha velocidade
relativamente baixa.
A inscrición son 50€ por vehículo, incluíndo no prezo a cea para piloto e copiloto.
Data: Sábado 10 de novembro pola tarde – Lugar: estradas da comarca –
Inscricións: no Bar Xambas ata o 7 de novembro

Samaín no Castelo da ANPA do CEIP San Ramón
A rapazada da escola e as súas familias levan a
celebración do Samaín para dentro do castelo de
Moeche, un dos mellores espazos para gozar desta festa ancestral envolta en misterio que, pasiño a
pasiño, vai recuperándose con serias dificultades
para diferenzarse do “halloween”. Haberá música
con Cantabaila de Samáin, merenda para todos os
asistentes e outras actividades coas que rememorar as antigas celebracións de cambio de estación
e de contacto entre o mundo dos vivos e o do Alén.
Data: sábado 3 de novembro – Lugar: Castelo
de Moeche – Hora: a partir das 16,30 h – Prezo:
menores gratis e 2€ persoas adultas
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Festas na parroquia de Santa Cruz
A parroquia de Santa Cruz réndelle homenaxe ao San Martiño os días 10 e 11
de novembro. Fano con música e tamén cun xantar popular o sábado a base
de churrasco, cachelos, chourizo, ensalada, pan, bebida, café e sobremesa.
Ese día actuará na sesión vermú e na verbena da noite o Dúo Amatista. O
domingo repetirá Amatista, quen animará a función a partir das 14.00h Á
noite non haberá festa.
Data: Sábado 10 e domingo 11 de novembro – Lugar: Campo da festa de Santa Cruz –
Inscricións: para reservar sitio no xantar popular do sábado hai que chamar antes do día 5 ao 650 106 273

Magosto na AVV Val
de Moeche
A asociación veciñal do fondo de Moeche celebrará o seu magosto o sábado
24 de novembro. A cousa comezará xa ao mediodía xantando uns quentes e
contundentes callos. De sobremesa serviranse as castañas.
Data: Sábado 24 de novembro – Lugar: Local social do Pereiro –
Hora: a partir das 14.00h – Inscricións: no teléfono 696 944 914

XIII Festa da Esfolla en Labacengos
Outra tradición que se está
perdendo é a da esfolla do maínzo. Millo bótase moito,
pero para ensilar, e cada vez é máis raro atopar mainzais
con espiga para gran. A esfolla era antigamente unha festa
en si mesma, chea de traballo, si, pero tamén de contos,
lerias e mesmo música. En Labacengos manteñen viva a
esencia daquel labor cunha festa co seguinte programa:
14.30h. Xantar popular con empanada, callos, pan, viño,
auga, refrescos, bola de nata e crema a prezos populares
17.00h. Esfolla veciñal na compaña do grupo da Corral Poliafónica do Aturuxo de Melpómene. Esta actuación musical e
humorística cedida polo Concello forma parte da Rede Cultural da Deputación da Coruña. Ah, e quen atope os reis, leva premio.
Data: Domingo 18 novembro – Lugar: Local O Ventoeiro – Inscricións: para apuntarse ao xantar, chamar a 606 729 038
Lembramos tamén que a asociación veciñal está preparando a terceira edición dos Obradoiros do Patrón, co obxectivo de
manter as receitas das sobremesas antigas. Será o 24 de novembro ás 16.30h no local social de Abade.

Outras Administracións
CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVENDA DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021
EN CONCELLOS DE MENOS DE 5000 HABITANTES
Prazo de solicitude: ata o 16/11/2018
Beneficiarios: persoas físicas maiores de idade que teñan menos de 35 anos .
Son varios os requisitos esixidos, entre outros:
– Os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres
veces o IPREM.
– Ter subscrito na data sinalada na correspondente convocatoria ou estar en condicións de subscribir un contrato de adquisición dunha vivenda que reúna os seguintes requisitos:
– A vivenda estará localizada nun concello de Galicia de menos de 5.000 habitantes.
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– A persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia deben estar empadroadas na vivenda
adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude.
– Nin a persoa solicitante nin calquera das persoas integrantes da súa unidade de convivencia poden ser propietarias ou usufrutuarias dalgunha vivenda en territorio español.
Contía de axuda: máximo 10.800,00€ co límite do 20 % do prezo de venda, sen incluír os gastos e tributos inherentes a esa
adquisición.
Información no enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181019/AnuncioG0425-091018-0002_gl.html ou
na Casa do Concello (de luns a venres 09.00 a 14.30h)
Orde do 31 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para
a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de
formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2018 e 2019 (DOG nº 114 do 15 de xuño de 2018).

PRAZO
Prazo de presentación: ata o 30/07/2019
A persoa traballadora desempregada deberá presentar a súa solicitude no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción
formativa, ou desde que teña lugar o feito causante que determina o dereito. En calquera caso, a data límite será o 17 de decembro de 2018 para aquelas bolsas e axudas correspondentes a accións formativas iniciadas entre o 1 de xullo de 2018 e
o 15 de novembro de 2018 (ambos incluídos), e o 30 de xullo de 2019 para aquelas accións formativas iniciadas entre 16 de
novembro de 2018 e o 30 de xuño de 2019 (ambos incluídos).
Información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180615/AnuncioG0424-070618-0002_gl.html

Xuntos polo Nadal 2018
A Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade -Xunta de Galicia- organiza este programa de promoción do envellecemento activo e convivencia, destinado ás persoas maiores que se atopen soas nestas datas, xa sexa por carencia de familiares
ou amigos, perda do seu cónxuxe ou por outras circunstancias.
Prazas e destinos
Ofértanse un total de 260 prazas distribuídas do seguinte xeito:
130 na Residencia de Tempo Libre do Carballiño (Ourense), para as persoas solicitantes das provincias de Lugo e Pontevedra.
130 na Residencia de Tempo Libre de Panxón, en Nigrán (Pontevedra), para solicitantes das provincias de A Coruña e Ourense.
Datas e servizos
Este programa levarase a cabo entre o día 23 de
decembro de 2018 e o día 7 de xaneiro de 2019 e
comprende os seguintes servizos:
Estancia na residencia durante 16 días (15 noites).
Aloxamento en habitacións compartidas e manutención en réxime de pensión completa.
Persoas beneficiarias:
Ter 60 anos, cumpridos no momento en que remate
o prazo de presentación de solicitudes.
Estar empadroado nalgún concello galego.
Vivir so no seu domicilio e ter que pasar só/a as
datas do Nadal.
Valerse por si mesmo e non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio, nin trastornos mentais ou condutuais non
compensados que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da estadía.
Prazos e lugar de presentación: ata o día 15 de novembro incluído, nos servizos sociais comunitarios dos concellos,
nos departamentos de traballo social dos centros de saúde ou hospitais, nas xefaturas territoriais ou
Centros Sociocomunitarios de Benestar, dependentes da Consellería de Política Social.
Para mas información poden consultar a páxina web da Consellería de Política Social
http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-maiores, ou dirixirse
ao departamento de Benestar Social do Concello de Moeche.
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