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Cultura e Deportes

Entroido 2019
Martes 5 de marzo

Xa está aqui o Entroido, xa viñan
avisando da súa chegada as flores
amarelas das acacias, e Moeche
acolle varias actividades para celebralo ben, a festa do Concello e os
xantares das entidades veciñais.
A Concellería de Cultura organiza a festa de Entroido na nave dos tecidos,
o Martes de Entroido, día 5, á partir
das 16.30 horas, con xogos para a xente
miúda, cama elástica, inchables, música
e o tradicional desfile de máscaras que
premiará os mellores disfraces tanto infantís como de persoas adultas.

PREMIOS
Categoría infantil -menores de 12 anos-, elixiranse os 3 mellores disfraces individuais que recibirán un agasallo sorpresa
Categoría adulta -maiores de 12 anos-, premiarase o mellor disfraz individual cun vale de 30€ para gastar nalgún dos supermercados e tendas do concello: Casa Toñito, Supermercado O Cruce, Supermercado Ubaldo ou Supermercado Moeche.
Premio colectivo para a comparsa máis orixinal que tamén levará un vale por importe de 75€ para gastar nalgún establecemento
hostaleiro do municipio.
Un xurado formado pola veciñanza elixirá os premiados atendendo a criterios, como a vistosidade, a orixinalidade, o traballo e
a disposición e alegría con que se presenten. A súa decisión será inapelable. Coma estes anos, na nave haberá un sistema de
calefacción por se aperta o frío, e para rematar a festa , despediremos cun rico chocolate con churros.
Data: martes 5 de marzo – Hora: a partir das 16.30 h. – Lugar: Nave do Mercado

Entroido nas entidades veciñais

A.VV. VAL DE MOECHE. Sábado 2 de marzo 14.00 h. Cocido de Entroido
O Entroido celebrarano no Val de Moeche cun amplo e saboroso cocido na escola do Pereiro, en San Xurxo, amenizado coa
música do noso veciño Suso Moeche
Prezo: 10 € para persoas socias; 15€ para non socias. Menores de 12 anos, gratis.
Inscricións no tfno. 981 404 107 ou no 696 944 914.
A. VV. LABACENGOS. Domingo 3 de marzo 14.30 h. Xantar de Entroido
O Entroido anímase en Labacengos cunha xantar veciñal composto de sopa, cocido e sobremesas deste tempo no local social
do Ventoeiro. Non faltará o habitual concurso de disfraces con premios para a categoría infantil e adulta.
Prezo do xantar: 12 € para persoas socias, 15€ para non socias. Menores de 12 anos non pagan.
A festa estará animada pola música de Marisol. Para apuntarse, chamar ao 606 729 038.

Desenvolvemento local

IV Feira do Queixo

Domingo 17 de marzo
A Feira do Queixo vaise consolidando e celebrará xa a súa IV edición coa participación de máis de 25 queixeirías, que ofrecerán unha ampla mostra dos melllores
queixos artesáns galegos e doutros puntos, ademais de contarmos con postos de
mel, panadería, doces e algún de artesanía.
Ademais de ser un escaparate do queixo de Moeche, os mellores queixos galegos
estarán presentes nesta IV Feira, mais tamén queixos internacionais, de Estremadura, de León e de Asturias. Este ano teremos como Concello convidado, o Concello
de Cangas de Onis, coa Queixo de Gamoneu, un dos máis prestixiosos do Estado.
Ademais a xornada acollerá a cata de queixos da man de mestres queixeiros galegos, cata na que se poderán degustar algun dos produtos máis novidosos que veñen
de acadar recoñecemento en diferentes concursos e encontros gastronómicos.
A xornada completaráse con obradoiro infantíl de elaboración de queixo, obradoiro
de cerámica, música co grupo Encrucillada, espectáculo de circo con Peter Punk,
visitas ao castelo… un amplo programa para unha boa feira.
Non esquezades o Concurso de receitas con queixo. As bases pódense consutar na web municipal, www.moeche.gal. e
se queres aproveitar para visitar o Castelo, haberá servizo de bus gratuíto dende a Feira en diferentes horarios.
Colabora: Lacteos Moeche.

PROGRAMA
10.00 h Apertura da feira
11.00 h Obradoiro infantil de cerámica

13.00 h 2ª Cata de Queixo
13.30 h Sesión Vermú a cargo de Dúo Rosas.

11.30 h. Recollida de pratos do concurso de receitas 16.30 h Obradoiro infantil de cerámica
12.00 h 1º Cata de Queixos
17.00 h Espectáculo cirquense Peter Punk
12.30 h Obradoiro infantil de elaboración de queixo

17.45 h Entrega de premios do concurso de receitas

(Gandería Lavandeira)
12.30 h Benvida das Alcaldías de Moeche e de
Cangas de Onis.

18.00 h Actuación musical de Encrucillada
19.30 h Clausura da feira

Data: 17/03/2019 – Hora: desde as 10.00 ata as 19.30 h. – Lugar: Nave do Mercado
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Benestar Social e Igualdade

Programación 8M,
Día internacional
da muller
Futuro en feminino

Sábado 9 de marzo
Cada ano, para a celebración do Día da Muller, queremos xuntar as mulleres dunha época, as mulleres
dun sector, do agrario, do hostaleiro, do político, do
gandeiro, do administrativo, ou simplemente a todas as mulleres do concello como fixemos o ano
pasado. Nunha macrofotografía logramos plasmar
a un total de 101 mulleres vencelladas a este Concello, criadas en Moeche, ou de concellos veciños que botaron raíces aquí,
ou simplemente mulleres traballadoras en Moeche. Pois ben, este ano queremos dedicarlle unha foto ao futuro, queremos
plasmar unha imaxe de “Moeche, futuro en feminino”. E para iso, precisamos da colaboración de todas aquelas pequenas
mulleres, que a día de hoxe son menores de idade, para que se presten a facer unha fotografía e amosar o futuro en feminino.
Por todo isto, convocamos ás pequenas da vosa casa (menores de 18 anos), a que o vindeiro 9 de marzo se acheguen á nave
do mercado, ás 11.00 horas. Así, tomaremos alí a fotografía “Moeche, futuro en feminino 2019”.

Obradoiro Tempo de Mulleres, por ti mesma.

Venres 22 de marzo
¿Canto tempo te dedicas a ti mesma? Es de esas mulleres que poden con todo, que nunca teñen tempo, andas
cansa e sen folgos, ou sacas forzas de donde non as hai, coidas doutras persoas, traballas, canto tempo dedicas a
pensar no que ti precisas e en como ti te sentes?. Se cumpres tan só unha destas condición este espazo é para ti.
Coida de ti, porque se ti non te coidas, non poderás coidar. Coida de ti, porque a saúde non te pode fallar. Coidarás
de ti, mereces parar, respirar e ollarte a ti mesma. Non te esquezas de ti, pensar en ti é tamén pensar nos teus.
A actividade Tempo de mulleres é un obradoiro que impartirá Laura Balado para poñer en valor cada persoa e traballar
as relacións, -o auto-coñecemento e a valoración persoal- a través de actividades tanto individuais como grupais. O papel
da muller vai marcado durante anos, polo peso e a responsabilidade de pensar máis no outro que en si mesmas; é algo
que xeración tras xeración se herda e se aprende. Nesta actividade procúrase atopar recursos para reenfocar a vida dun
xeito máis saudable e acadar habilidades para terse en conta e valorar a importancia da confianza en si mesma e o autocoidado.
Datas: venres 22 e 29 de marzo e tamén venres 5 e 12 de abril
Hora:
17.30 a 19.30 h.
Lugar:
Local Social de Abade
Inscrición:
correo@moeche.gal
ou presencialmente
no departamento de
Benestar Social ou no
teléfono 981 404 006
Prazas limitadas.
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Teatro do grupo O Bordelo,
con Paco Piñeiro.

Sábado 23 de marzo
O grupo teatral O Bordelo, dirixido por Paco Piñeiro, actuará no
Centro Cultural que leva o nome do seu director. De novo nos ofrecerán unha comedia “Toluras de Proveito”, unha peza que levará
á reflexión ao tempo que nos fará pasar un rato agradable, unha
peza na que a realidade pasa polo filtro da retranca.
Paco Piñeiro, o mestre, e os seus compañeiros conforman o grupo teatral
O Bordelo, con 20 anos de experiencia nos escenarios e con excelente
acollida por parte do público ano tras ano. Cal é o segredo? “O teatro
popular di o que a xente cala pero querería dicir. Baixo a apariencia
ten que haber unha verdade”, sostén o director.
Achéganos nesta ocasión ao local cultural de Abade unha comedia apoiada na realidade do tempo actual onde se chega a crer que a mellor profesión é ser rico e delicuente, dándolle a entender ás
xeración seguintes que non é necesario aprender, reflexionar e traballar para vivir “humanamente”.
Data: 23/03/2019 – Hora: 18.00 h – Entrada gratuíta
Pódese recoller as entradas na Casa do Concello, nas oficinas de Cultura, desde o luns 18 de marzo. Reservaranse o 20%
das entradas para a súa distribución o mesmo sábado 23 a partir das 17.30 horas.

Cine e Historia

Domingo 24 de marzo

O segredo da Frouxeira, a nosa memoria, a memoria histórica.
“O segredo da Frouxeira” é unha longametraxe, dirixidao por Xosé Abad e Sandra García, que nos achega a uns feitos
reais acaecidos en 1936, cando o derradeiro alcalde republicano de Serantes
(concello hoxe anexionado a Ferrol) escapa para evitar a súa captura polos militares. Durante uns meses, é agochado
sucesivamente por tres persoas (Modesto del Rio, Avelino Landeira e Jesús Miño). Finalmente, é capturado e paseado
na praia da Frouxeira (Valdoviño) xunto
cos seus protectores. O documental permitiu a reconciliación das catro familias,
logo de coñecer a verdade dos feitos,
completamente diferente a que lles contaran as autoridades ao longo do tempo.
A película, dunha hora de duración, foi
nomeada en 2010 finalista dos premios
Mestre Mateo, e recibiu diferentes premios nacionais. A Universidade Libre de
Berlín, proxectouna en 2017 como unha
ferramenta explicativa da represión durante a ditadura franquista.
Data: 24/03/2019 – Hora: 17.30 h.
Lugar: Castelo de Moeche
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Obras e Servizos

Ampliación da estrada de Casabranca

A execucion do proxecto de Mellora e seguridade viaria DP-4901 San Ramón a estrada das Somozas, no tramo que transcorre
pola Casabranca, comezou xa a dar os primeiros pasos coa marcaxe por parte dos técnicos das marxes a expropiar e a publicación no BOP do proceso. Co fin de ofrecer información ás persoas propietarias, o Concello convocaraos en breve a unha
xuntanza informativa para ofrecer datos sobre a execución, prazos e progreso do proxecto.

Plan de mellora de camiños municipais de
Agader 2019 destina en torno a 43.000,00€
para Moeche
A Concellería de Obras destinará os fondos do Plan de
Mellora de Camiños municipais da AGADER á pavimentación de:
–pista do Xordo - Casanova, (Abade),
–Loira - Abade estrada xeral, (Labacengos-Abade)
–pista desde Nogueirido en dirección a Folgosa,
(San Xurxo).
Unhas acometaranse en rega asfáltica mentres outras, con
maior densidade de tráfico, executaranse en aglomerado
en quente. As otras inclúen a execución de novas canalizacións e gabias. O investimento total é de 52.339 euros co
IVE incluído, este 21% deberá ser asumido polo Concello.

Plan de
acondicionamento e mantemento de vías
municipais

As obras de conservación que se veñen facendo cada ano
co fin de amañar pequenos desperfectos para evitar que
o deterioro vaia a máis desenvolveronse estes días de febreiro. Dos trabamos encarguesa empresa José No Mantiñán e Hijos, a quen se lle adjudico por contrato menor, por
un importe que se achega aos 7400,00€.
Os tramos reparáronse na maioría dos casos cunha mestura de aglomerado en frío, cos que se corrixiron desperfectos nas pistas de Nogueira, en Santa Cruz; nas de Pedreiras e Pradella, en San Xoán; na de Barbeiras a San
Xiao e na de Campos a Río da Vila, en Labacengos; na que
vai de Loira á AC-862 e de Xordo á Casanova, en Abade e,
por último, a que une os lugares de Felgosa e Castelo, en San Xurxo. Neste paquete tamén se incluiron amaños puntuais no
recinto feiral que, xunto coa pista das Pedreiras, será obxecto dunha reparación integral acollida ao POS+ 2019
Ademais de tapar fochas, o plan de conservación tamén serviu para reparar con zahorra un tramo da vía que vai desde
Pradella até o Empalme -San Xoán- e as que unen A Abelleira e O Escolar e A Graña e Lavandeira, ambas en Labacengos.
Completáronse coa reposición de tubaxes ou a limpeza de gabias en San Xiao, en Vilapedre, Labacengos, e no lugar de Felgosa, en San Xurxo.
O programa de intervencións inmediatas incluirán dúas reparacións de tramos máis longos cunha dobre rega asfáltica: a da
pista de Forxao, en San Xoán e, na mesma parroquia, a do eixo que dá acceso ao interior de Balocos desde a DP-4904.
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Liña de Axudas

Publicación da liña de axudas das festas
parroquiais

A convocatoria anual e as bases reguladoras das subvencións para a organización de festas parroquiais do Concello de
Moeche no ano 2019 foron aprobadas pola Xunta de Goberno e publicadas no Boletín Oficial da provincia o pasado 5 de
febreiro.
Estas axudas, de concorrencia competitiva, diríxense ás asociacións e comisións de festas do Concello de Moeche para a
celebración das festas patronais tradicionais. As comisión de festas deberán presentar a súa solicitude no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ao da recepción da comunicación da concesión por parte do Concello da autorización para
a celebración da festa.

Medio Ambiente

Medra a reciclaxe

Os datos relativos á recollida de lixo e recollida selectiva de residuos son indicadores do compromiso da
veciñanza coa reciclaxe. E en Moeche parece que a veciñanza o está facendo ben: desde 2014 multiplicamos
por dous a cantidade de cartón e papel recollido -incluso pasamos algo do dobre- e, ademais, todo apunta a
que os datos aínda non pechados sobre a recollida de
vidro en 2018 seguirán a tendencia sostida entre 2015 e
2017, período no que Moeche pasou de algo máis de 15
toneladas a superar as 45.
Este incremento vese motivado por unha maior concienciación
ambiental da xente, pero tamén ao feito de que se aumentaron o número de colectores para este tipo de refugallos. Instaláronse sete colectores novos de papel en zonas de maior uso, como os supermercados ou negocios, pero tamén nas parroquias de Santa Cruz e Labacengos, que carecían deles
Datos de reciclaxe de papel e cartón:en 2014, 7.900 quilos e ao peche de 2018 a cifra situouse nos 16.737 quilos.
Respecto do vidro, o cambio foi aínda máis notable, xa que se pasou de 14.790 a 47.417 quilos depositados nos iglús
verdes, que tamén aumentaron o seu número e distribución polo municipio.
Estes aumentos, xunto co servizo de recollida de voluminosos e de plásticos agrícolas. reducen a posibilidade de que nos
colectores orgánicos vaian residuos impropios que penalicen a factura a fin de mes e, polo tanto, se vaia reducindo a factura
de Sogama.
Lembrade:
Servizo municipal de recollida de voluminosos o último xoves de cada mes; hai que chamar con antelación ao 981 404 006.
Servizo municipal de recollida de plásticos agrícolas, primeiro xoves de xanerio, maio e setembro; chamar antes ao 981 404 006
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Desenvolvemento Local

Praga da pataca, pódense
plantar patacas en Moeche?

Si, en Moeche podemos seguir plantando patacas porque
o noso concello non entra nas zonas de prohibición. A
Xunta de Galicia estableceu a comezos de febreiro as medidas de errradicación da zouza guatemalteca da pataca
e mantén a prohibición de plantar en varios concellos,
non así no de Moeche, onde si se pode plantar pero, como o ano pasado, é obrigatorio comunicar onde se planta.
O Concello de Moeche, na súa totalidade, está incluído na zona tampón polo que neste concello ESTARÁ PERMITIDO cultivar
pataca, tal e como figura na resolución aprobada pola Dirección Xeral de Gandería Agricultura e Industrias Agroalimentarias
pola que se amplían as zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena pola couza guatemalteca da pataca.(DOG 14
de febreiro de 2019, núm. 31) Iso si, inmediatamente despois da sementeira hai que comunicalo, así o establécese
unha vez máis com obriga a orde da Dirección Xeral. Deberase indicar a identificación da parcela, a superficie plantada
e o tipo de semente empregado. Pódese comunicar nas oficinas do Concello de Moeche, no modelo establecido que se
facilitará no propio Concello.
Para obter información pódese chamar ap Servizo de Explotacións Agrarias, 981 182 579 ou ben acudir á Oficina Agraria
Comarcal.

ITV para tractores e maquinaria agrícola

A unidade móbil da Inspección Técnica de Vehículos acudirá a Moeche para pasar as revisións a tractores e outra maquinaria
agrícola. Para pedir vez hai que chamar ao 902 309 000 ou ben reservar hora a través da web www.sycitv.com.
Estará durante os días 27 e 28 de marzo no recinto feiral de San Ramón.
O primeiro día 27, atenderá en horario de mañá e tarde -de 9 a 13.30 e de 15.00 a 18.00 h.-, mentres que o xoves 28 só
atenderá pola mañá. No día e na data en que nos dean a cita debemos acudir ao recinto da feira levando tanto o vehículo
como a documentación. A saber: o permiso de circulación e a tarxeta da inspección.
Lembrade que os vehículos agrícolas están exentos de ITV ata que se cumpran os 8 anos da súa primeira matriculación e que
entre os 8 e os 16 anos a revisión debe pasarse cada dous anos. A partir dos 16 anos cómpre acudir á revisión anualmente.
Datas e hora: 27 de marzo, de 9 a 13.30 h. e de 15.00 a 18.00 h. tamén o 28 de marzo, de 9 a 13.30 h. – Lugar: recinto feiral
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Entidades Asociativas Municipais
A.VV. de Labacengos
Cea de mulleres

En Labacengos celebran unha vez máis o Día da Muller cunha Cea de Mulleres que terá lugar o
8 de marzo, en Casa Pena ás 21.30 horas. Prezo 23€. Ao rematar haberá sorteos!!!
O menú inclúe empanada, croquetas caseiras, ensaladilla, entremeses, escalopes de lomo con crema de champiñóns e patacas,
milfollas de crema, café e bebidas.

Xuntanzas veciñais da AVV Labacengos
Seguen todos os últimos mércores de cada mes, as xuntanza veciñais no local social de Abade a partir das 16.30 h. con
conversas e café.
Data: 08/03/19 – Hora: 21.30 h. – Lugar: Casa Pena. – Inscrición: 606 729 038

A.VV. Val de Moeche
Curso de cociña

No Val de Moeche volven á cociña e organizan un curso, a partir do 1 de abril, todos os luns de
18.00 a 20.00 horas. Impartirao Tamara, unha profesional de Escola de Hostalería. Cociñarase
primeiro, segundo prato e sobremesa.
Prezos: 20€/mes socios e 25€/mes non socios. Entregarase unha guía de cociña e todas as receitas impresas.
Máis información e inscricións no 981 404 107 ou 696 944 914

Exposición de traxes de Entroido.
A asociación ofréceos unha exposición de traxes de Entroido, elaborados por persoas socias da entidade. Estará aberta ao público ata o 10 de marzo, no local do Pereiro, os sábados, domingos e festivos, de 16 a 19 horas.

Outras Liñas de Axudas
BOP NÚMERO, 36, 20/02/2019 Programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de
fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2019. As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 1.000,00 € e un máximo
de 30.000,00 € Prazo de presentación de solicitudes ata as 14:00 horas do 15 de marzo de 2019.
BOP NÚMERO, 36, 20/02/2019 Programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2019. As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 1.000,00 € e un máximo de 40.000,00 €
Prazo de presentación de solicitudes ata as 14:00 horas do 15 de marzo de 2019.
DOG NÚMERO 28 DE 08/02/2018 Convocatoria de axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia. Destinatarios: PEMES. Prazo ata o 8/04/2019
DOG NÚMERO 8, 11/01/2019 Liña de axudas para a adquisición de vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021. dirixidas para a adquisición de vivenda, nova ou usada, por parte de menores de 35 anos e sempre con posterioridade a 1 de xaneiro de 2019. Prazo presentación
solicitudes ata o 31/10/2019 ou ben ata rematar o crédito.
DOG NÚM. 243, 21/12/2019 Convocatoria de axudas por danos causados polo xabaril nos cultivos agrícolas convocada pola Consellería de
Medio Ambiente. Prazo de presentación aberto do 01/01/2019 ao 13/11/2019 Prazo de solicitude: un mes contado desde o día seguinte
ao da comunicación do dano ao teléfono 012, de acordo co establecido no artigo 5 da orde de convocatoria. No prazo máximo das 72 horas
seguintes á produción dos danos en cultivos agrícolas, as persoas físicas ou xurídicas, titulares de explotacións agrarias e os de autoconsumo deberán poñelo en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mediante unha chamada, no horario hábil,
ao teléfono 012, na cal se lles facilitará unha clave que servirá para acreditar a chamada e identificar o expediente. Información no Servizo
de Conservación da Natureza
DOG NÚM. 243, 21/12/2019 Convoctoria de axudas para paliar os danos producidos polo lobo para o ano 2019 convocada pola Consellería
de Medio Ambiente a favor das persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras afectadas polos ataques do lobo ás reses
das súas explotacións. Prazo de presentación: do 22/12/2018 ao 18/11/2019 Comunicación do dano: nas 24 horas seguintes ao ataque
no caso de gando en réxime intensivo e nas 72 horas no caso de gando en réxime semi-extensivo ou extensivo, as persoas propietarias das
reses deberán poñelo en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mediante unha chamada, no horario hábil, ao
teléfono 012. Para os danos constatados entre as 17.30 horas dos sábados e as 8.00 horas dos luns, a comunicación da constatación do
ataque realizarase nas vinte e catro horas seguintes contados desde as 20.00 horas do domingo.
Información no Servizo de Conservación da Natureza.
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