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Desenvolvemento Local

IV Feira do
gando vacún

Imos xa pola cuarta edición da Feira de gando vacún, que
este ano se celebrará o 23 de xuño. Un día repleto de actividades ata a tardiña.
A feira de gando vacún está a consolidarse e un ano máis
ofrécenos unha exposición de exemplares de rubia
galega pertencentes a ACRUGA, asociación de criadores
de gando vacún selecto de raza rubia galega, ademais do
mercado de gando habitual dos 11 e 23 de todos os meses.
Estes exemplares pertencen na súa maior parte a gandeirías do municipio.
Este ano contaremos coa segunda edición do concurso
de fotografía, un concurso no que se premia a imaxe máis
votada nas redes sociais, a mellor imaxe dunha gandaría
e a mellor imaxe que plasme a vida no rural, estas dúas
últimas elixidas por un xurado profesional, conformado por
unha veterinaria e dous profesionais da fotogafía. Na páxina
web do Concello tedes as bases para poder participar nesta
segunda edición do Concurso de fotografía Feira do gando
vacún. Haberá tamén divertimento para os menores,
cun touro mecánico gratuíto durante a mañá.

Deporte

Fin de curso das escolas deportivas municipais

Rematan as escolas deportivas municipais e, como é xa tradición, fano cunha gala de exhibición das destrezas aprendidas por
todos as persoas participantes durante o curso 2018/2019. Data: 21/06/2019 – Hora: a partir das 18.00 h

Piscina municipal, apertura 17 de xuño
A piscina municipal abrirá as súas portas o vindeiro 17 de xuño ata rematar a tempada o 15 de setembro. O
domingo 16 xa a poderán visitar as nenas e nenos da escola de Moeche que gozarán dunha xornada festiva para despediren
o curso, organizada pola ANPA do CEIP San Ramón.
A partir de luns 17 a piscina manterá os seguintes horarios, practicamente igual que os outros anos:
MESES

de luns a venres

sábados, domingos e festivos

Xuño

16.00 a 21.00 h

12.00 a 21.00 h

Xullo e agosto

14.30 a 21.00 h
12.00 a 13.00 h para cursos de natación

12.00 a 21.00 h

Setembro

16.00 a 20.00 h

12.00 a 20.00 h

Entradas: para días soltos poden mercarse no ambigú da propia piscina. Os abonos -que saen moito máis a conta- hai que
solicitalos na Casa do Concello de luns a venres en horario de 9.00 a 14.00 h., ou ben enviándolle un correo a daniel.feijoo@
moeche.gal. O carné de acceso entregarase despois de presentar toda a documentación requirida. A folla de solicitude de
abono pode descargarse na web municipal.
Mantéñense os prezos públicos de utilización da piscina iguais desde 2016, cando se modificou a ordenanza cunha baixa
dos abonos familiares:
Menores de 3 anos
Gratis

Infantil (ata 12 anos)
Xeral (máis de 12 anos)
Entrada Pública
1,50 €
2,80 €
ABONO TEMPADA
Infantil (ata 12 anos)
15,00 €
Persoas de máis de 12 anos
30,50 €
Familiar (ata 4 *persoas)
58,50 €
10,00 €
*As persoas usuarias que integren o abono famiFamiliar a partir de 5 persoas
liar deberán ter unha vinculación directa entre elas, por afinidade ou consanguinidade de
3º grao (avós/as, pai/nai, fillos/as, tios/as, sobriños/as, bisavós, bisnetos)

Ambigú da área recreativa
O Concello publicou a mediados de maio as bases da licitación do contrato menor da xestión do ambigú, en procedemento
público, cun prazo de recepción de ofertas ata o pasado 31 de maio. Ao peche desta publicación está en proceso de adxudicación. Entre os cometidos da persoa ou empresa que resulte adxudicataria están o da apertura da piscina nos horarios
sinalados, a venda de entradas, a limpeza diaria, a recollida do lixo na propia piscina e no resto da área recreativa, levar o bar
e outros aspectos que se reflicten nas bases da licitación deste contrato publicadas na web municipal.
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Verán en acción 2019

Chega o verán e con el o bo tempo, por iso, dende o concello temos unha oferta de actividades ao aire libre tanto para a xente
miúda da casa como para os de máis idade.

Natación
A piscina municipal acollerá un ano máis cursos de natación para adultos
durante os meses de xullo e agosto, e tamén para os máis pequenos.

Tenis
As clases de tenis contarán con dous horarios sempre que se consiga constituír *dous grupos.
Lugar: pistas de tenis en Trieiro (Abade)

Ximnasia ao aire libre
E para os maiores tamén haberá ximnasia ao aire libre nas inmediacións da
Casa do Concello: mantemento, pilates e utilización dos aparellos do parque
biosaludable. Esta actividade será de balde.
Data de comezo de todas as actividades: 1ª semana de xullo. Data remate: finais de agosto.
Información e inscrición no teléfono 981 404 006 ou enviar un correo a daniel.feijoo@moeche.gal. Os formulario están
dispoñibles no propio departamento de Deportes ou pode descargarse da web municipal.
Natación infantil

Natación adult@s

Tenis

mércores e venres
luns e xoves
Todos os xoves
Días
12.00 a 13.00 h
12.00 a 13.00 h
*11.00 a 12.00 e de 12.00 a 13.00 h
Horas
Prezos 7,00 €/mes ou 12,00 € 15,00 €/mes ou 28,00 € 7,00 €/mes ou 13,00 € os dous meses
os dous meses

Ximnasia ao aire libre
martes e xoves
10.00 a 11.00 h
De balde

os dous meses

Cultura
No marco da Rede Cultural da Deputación da Coruña, este verán poderemos gozar de varias actividades nos meses de xuño
e xullo.

Música infantil
Obradoiro de “Canta música” do artista Pablo Díaz para o
16 de xuño na área recreativa Souto Grande. Espectáculo
de bailes, xogos-baile, canto e música dirixido a nenos e
nenas cunha idade comprendida entre os 4 e os 11 anos.
No espectáculo as nenas e nenos participarán dos xogos,
bailes e cancións dunha maneira activa, con variada instrumentación tradicional e cancións acompañadas pola
guitarra e as voces de Pablo Díaz e Olga Kirk.
Data: domingo, 16/06/2019 – Hora: 17.30 h
Lugar: Área recreativa Souto Grande

Música

A actuación do grupo de música tradicional Quenindiole, ofrecida polo Concello dentro do convenio da Rede Cultural da
Deputación da Coruña, actuará no Pereiro na noite de San Xoán na celebración da asociación veciñal Val de Moeche.
Data: domingo, 23/06/2019 – Hora: 19.00h – Lugar: O Pereiro

Monicreques na Biblioteca municipal
A compañia Viravolta ofrécenos “Seisdedos marionetas tradicionais” un repertorio combinando as técnicas de actor con técnicas dos monicreques, onde se contan as andanzas que lle deron sona a Mamede Casanova “Toribio de Mañón”, famoso
bandoleiro galego de principios do século XX, e que levaron os seus ósos ao cárcere. Nestas andanzas inspirouse Ramón
María del Valle-Inclán para escribir a súa obra “Las galas del difunto”. Espectáculo para todos os públicos.
Data: venres, 05/07/2019 – Hora: 17.30 – Lugar: biblioteca municipal
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Obradoiro de informática para nenos e nenas
A Aula TIC do Concello de Moeche é unha aula pública
equipada con ordenadores e conexión a Internet, que ten a
finalidade de conseguir a alfabetización dixital e a inclusión
tecnolóxica da veciñanza. Este verán a Aula Tic diríxese
aos máis novos cunha actividade para menores de 8 a
12 anos, un obradoiro de Informática para nenos e nenas.
Desenvolverase os xoves de 10.00 a 12.30 horas na
Casa do Concello, na Aula Tic. Ten carácter gatuíto.
Inscrición na Casa do Concello correo:
aulaticmoeche@gmail.com
Información nos teléfonos 981 404 006 / 616 016 793 ou
no whatssap 616 016 793

Turismo

Rutas xeolóxicas

O atractivo das rutas xeolóxicas e a boa acollida a esta actividade levan a ofrecelas de novo neste verán. Moeche é un dos sete
concellos que, xunto coa Deputación da Coruña, están impulsando o denominado Proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal.
Un xeoparque é unha figura avalada polo recoñecemento internacional da UNESCO que busca favorecer o desenvolvemento
turístico e socioeconómico dunha zona que, coma a nosa, ten un alto valor xeolóxico.
Rutas xeolóxicas
Mina Piquito
Canteiras de toelo

Xullo
domingo 7 e sábado 27
sábado 13

Agosto
mércores 10, mércores 17 e xoves 25
domingo 11 e xoves 15

Ruta do toelo
O itinerario xeolóxico -o do toelo combinado coa visita ao
castelo- permítenos coñecer de primeira man as serpentinitas ou toelo. Estas rochas, cunha fermosa cor verde,
foron obxecto de explotación dende o século XIX en numerosas canteiras do concello de Moeche.
Dificultade: baixa.
Percorrido: uns 3 quilómetros
Duración: 2’30 horas seguindo as explicacións do
xeólogo Fran Canosa.
Prezo da actividade: 6,00 €, no que vai incluído o
seguro. Máximo 25 prazas dispoñibles.

Ruta da mina Piquito
Estas xeorutas son as que, quizais, esperten un maior interese do público porque permite internarse no interior da Mina
Piquito, derradeiro xacemento subterráneo de cobre que se pechou en Galicia, aló polo ano 1969. Nesta antiga explotación
mineira poderanse observar unhas excepcionais formacións de estalactitas e estalagmitas de cor azul, verde, branca, marrón
e negra. As rochas que se poden observar nas galerías estiveron no fondo do mar hai aproximadamente 400 millóns de anos.
Grupo máximo para cada quenda: 10 persoas de máis de 11 anos. Os preparativos de seguridade e a visita guiada por
Fran Canosa duran arredor de 2 horas. Prezo: 10‚00 €.
O percorrido é relativamente curto e doado, aínda que as galerías da mina non están acondicionadas para persoas con mobilidade reducida. As características do xacemento tampouco ofrecen condicións axeitadas para persoas con aprehensión aos
espazos escuros e pechados.
As inscricións en calquera das destas xeorutas poden facerse ata 24 horas antes de cada unha delas a través da web https://
rutasxeoloxicasdegalicia.blogspot.com. Tamén é posible apuntarse chamando ao Concello -981 404 006- ou enviando un
correo a correo@moeche.gal. Se non houbese prazas dispoñibles farase unha lista de agarda.
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Benestar Social e Igualdade

Curso de autodefensa persoal para mulleres

No marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, o Concello de Moeche recibe uns fondos para o desenvolvemento
de actividades que permitan concienciar e avanzar contra esta lacra social. Unha destas actividades son os curso de autodefensa para mulleres, unha ferramenta que pretende fornecer de medios de autoaxuda e defensa ante unha posible agresión,
incrementando a seguridade tanto física como emocional, unha autodefensa que é necesaria mentres vivamos no mundo en
que vivimos. Este curso de autodefensa non só dá pautas nun momento de enfrontamento cun posible agresor, senón que
proporciona estratexias para o día a día, para a autoestima e confianza en si mesma.
O curso terá lugar no local social de Abade, cuha duración de 2 horas e media (150 minutos) e con carácer gratuíto. O tempo
repártese nunha parte teórica impartida por unha avogada e unha profesional da materia e a parte práctica, por un experto
en autodefensa. Data: sábado, 29 de xuño. – Hora: 16.00 a 18.30 h – Lugar: local social de Abade

Campamento Sementeira

Sementeira volve dinamizar o verán en Moeche para as nenas e nenos
de entre 3 e 12 anos, cunha tempada chea de obradoiros de artesanía,
xogos na piscina, contacontos, visitas ao mercado, música, baile… e así
ata compoñer unha variada oferta educativa e de entretemento.
Desenvolverase en dúas quendas, unha no mes de xullo e outra no de
agosto, de maneira que as familias poderán reservar praza para calquera
dos dous meses ou incluso para o total do programa, que arranca o 1 de
xullo e finaliza o 30 de agosto.
Período de preinscrición: do 3 e o 18 de xuño.
Quen se queira apuntar debe entregar no Concello a documentación requirida, que pode descargarse na web municipal: folla
de inscrición -que deberá ir acompañada do DNI da persoa solicitante e tamén da persoa ou persoas autorizadas para recoller a
rapazada-, a ficha médica onde se fan constar datos esenciais para o coidado, como poden ser alerxias ou a indicación dalgún
tratamento, e, por último, a folla de autorización. Na web municipal tamén se poden obter as bases completas do programa.
Este ano trae algunha novidade: a ampliación da duración, cada quenda cubrirá o mes completo tanto en xullo como en
agosto, un maior número de prazas ofertada e novas actividades.
En cada quenda ofértanse un máximo de 35 vacantes -dúas delas reservadas para casos derivados de Servizos Sociais ou
urxentes-, que se cubrirán, en primeiro lugar, mirando a data de rexistro da solicitude. Se existisen máis peticións que prazas,
o Concello asignará cada unha delas coa seguinte orde de prioridade:
1) alumnado do CEIP San Ramón
2) familias con algún membro empadroado en Moeche, con orde de preferencia de nais ou pais e logo de avós ou avoas
3) familias nas que algún membro teña vinculación laboral no municipio.
Cómpre ter en conta, coma o ano pasado, que haberá 2 horarios e terán preferencia na obtención de praza quen elixa o horario
madrugador. Para esa banda horaria -de 9.00 a 10.00 h.- só hai 8 prazas dispoñibles. A rapazada apuntada nela terá xogos e
obradoiros de lectura ata as 10.00 h. que é cando se incorpore a totalidade de participantes e comecen as actividades conxuntas.
As familias de nenas ou nenos do CEIP poderán efectuar o pagamento do campamento no mesmo período de preinscrición
-do 3 ao 18 de xuño-, mentres que no resto dos casos deberán agardar a que o departamento de Benestar Social e Igualdade
lles confirme a praza.
Custo mensual da actividade, dependendo do horario de entrada:
Membros
Horario de 9 a 14 h
Horario de 10 a 14 h
1º Membro
70,00 €
60,00 €
2º Irmán/irmá
60,00 €
50,00 €
3º Irmán/irmá
40,00 €
30,00 €
A documentación ha de presentarse na Casa do Concello en horario de 8.30 a 14.00 h, de luns a venres. Para obter máis
información pode consultarse na web municipal www.moche.gal ou chamar ao departamento de Benestar Social e Igualdade,
981 404 006 ext. 1.
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Transparencia

Sesión constitutiva da Corporación municipal

A celebración das eleccións municipais conleva a obrigatoriedade da constitución da nova Corporación municipal. Tras a
recepción das credenciais dos membros da Corporación e a presentación da declaración de incompatibilidades e declaración
de bens, convocarase a sesión de constitución que terá lugar o sábado 15 de xuño, conforme establece o artigo 195 da LRE,
e será ás 13.30 horas na Casa do Concello e con carácter público
Os resultados das eleccións deixan a seguinte composición da Corporación:
CANDIDATURA

SAN XURXO

SAN XOAN

ABADE

LABACENGOS / Santa Cruz

TOTAL

111
51
1
-

174
75
1
3

115
85
3
4

194
58
3
2

594
270
8
9
881

Bloque Nacionalista Galego
Partido Popular
En branco
Nulos

CONCELLEIRAS / OS
Bloque Nacionalista Galego
Partido Popular

6
3

Depósito municipal
O depósito municipal aínda que é de propiedade pública está situado nun terreo, no lugar da Amosa, de
propiedade particular desde a súa construción. Os
propietarios, dous veciños de Labacengos, e o Concello acordaron a cesión gratuíta do terreo no que se
construíu o depósito municipal da rede de abastecemento de auga e asi se recolleu en escritura pública
ante notario. O Concello quere agradecer publicamente a Alfredo González e a Marina Esther García a
cesión e as facilidades dadas para poder plasmalo en
escritura pública.

Medio Ambiente

Novos colectores de papel e cartón

A instalación de colectores para este tipo de refugallos nos últimos anos, ben con fondos propios, ben mediante convenio con
Ecoembes, como nesta ocasión, ampliouse estes días con catro depósitos novos - o que fai un total de 12 novos colectores
deste tipo no conxunto das cinco parroquias-. Destináronse ás zonas de maior uso, como os supermercados, a feira ou negocios, pero tamén en núcleos de poboación que carecían deles e que os
demandaran: Felgosa, na parroquia de San Xurxo, a zona do Empalme
en San Ramón, a Feira e a zona da estrada provincial DP -4901 á altura
do cruce co recinto feiral.
Desde o 2015 esta dotación progresiva de colectores de papel, plástico,
vidro e pilas - aos que se sumaron os de aceites domésticos e - compleméntase co servizo de recollida de voluminosos a domicilio ou o de recollida de plásticos agrícolas- Máis alá das campañas de concienciación
ambiental, como a que achegamos á escola e á veciñanza, Moeche en
Verde, a dotacion progresiva de servizos e medios á cidadanía é a peza
clave para progresar no coidado do medio e no aforro, e así se reflectiu no
notable incremento de datos de reciclaxe do noso concello, polo uso que
fixo a veciñanza deste novo servizo- para o que, como xa fan os veciños,
só teñen que chamar ao Concello ao 981 404006 - chegando a superar
os 17.000 quilos no caso dos voluminosos.
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Obras

POS + Adicional 2019

Incremento dos fondos do Plan Único Adicional para Moeche ata os 193.443,93€
O Plan Único de Concellos POS+, programa que recolle a principal contribución económica da Deputación da Coruña aos
concellos, destinaba para Moeche a finais do 2018 a cantidade de 204.680,86 euros, para gastos corrente e obras a executar
no 2019, e agora súmaselle no POS+ Adicional a cantidade de 193.443,93€.
Quedaba por confirmar o plan adicional, unha parte que recolle os remanentes e, polo tanto pendente de aprobación do
importe final. Nestes días a Deputación aprobou a dispoñibilidade de fondos e os proxectos presentados a finais de 2018
polo Concello, o que permite empezar a licitar as obras aprobadas en Pleno no mes de decembro, de acordo cos pregos de
condicións técnicas e administrativas da Deputación, así como presentar os novos proxectos.
As obras aprobadas en Pleno para a dotación inicial e parte do Plan adicional, excluído o gasto corrente, foron as xa anunciadas Camiño da Pedreiras e recinto feiral, pavimentación do Camiño das Filgueiras, a pista Libureiro-Casanova, pista da
Ribeira e de estrada San Xiao así como o proxecto de formación de cerramentos para colectores e marquesiñas. Unha vez
constituída a nova Corporación, procederá aprobar os novos proxectos, ou proxecto, trala súa redacción, para a nova achega
e remitirllos á Deputación, quen os someterá tamén a aprobación pasado o mes de setembro.

Desenvolvemento local

Oficina de Turismo financiada
pola Deputación da Coruña
Moeche contará por segundo ano consecutivo cun técnico ou técnica de Turismo, co financiamento total da Deputación da Coruña. Os
custos da contratación financiaranse con cargo á liña de subvencións convocada pola Deputación da Coruña para axudarlles aos
municipios de menos de 50.000 habitantes na contratación de persoal de información turística. O importe total da achega provincial
ascende a 10.000,00€ que cubrirán os gastos do contrato para un
período de 6 meses cunha xornada de 30 horas semanais.
A elaboración das bases de contratación e a titulación requirida axustarase aos requisitos contemplados na convocatoria da
liña de axudas da Deputación da Coruña. As funcions que deberá realizar a persoa titular comprenderán ofrecerlle a quen nos
visite información turística sobre o territorio en xeral e, dun xeito particular, dos valores do Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal,
así como desenvolver accións de dinamización turística máis aló da atención ao público, como por exemplo a preparación de
contidos específicos para folletos, para a web municipal ou a asistencia na planificación de rutas, nomeadamente as relacionadas co coñecemento xeolóxico do territorio ou aquelas que inclúan outros elementos patrimoniais e culturais. Realizará as
súas funcións na Casa do Concello e no castelo, onde xa traballa unha técnica, tamén con financiamento provincial, ofrecendo
información sobre a fortaleza e sobre as revoltas irmandiñas.

Indicadores de lugar

Lémbrase que desde o pasado 29 de maio os indicadores
de lugar están a disposición das persoas que os encargaron no seu momento. Pódense recoller na Casa do Concello, en horario de atención ao público, de 8.30 a 14.00 h,
de luns a venres.
Por outro lado, dado que son numerosas as persoas que
solicitaron novos azulexos ou máis unidades das que xa
encargaran, o Concello vai facer un novo pedido no vindeiro
mes de xullo. Recóllense novos pedidos ata o 10 de xullo no
enderezo electrónico: correo@moeche.gal, ou no teléfono
981 404 006 ou persoalmente na Casa do Concello.
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Actividades entidades municipais
ANPA do CEIP San Ramón

A.VV. Val de Moeche

Festa de fin de curso o domingo 16

Noite de San Xoán

Para despedir o curso 2018-2019 a Anpa organiza un ano
máis esta festa para todas as familias da escola, unha xornada
para xantar e compartir ao pé do río, na área recreativa aberta
ao público, e con acceso gratuíto á piscina para as nenas e nenos da escola (a piscina abrirá ao público o luns 17, o domingo 16 estará reservada para os participantes neste evento da
comunidade educativa). Ademais a ANPA achegará inchables
e o Concello, o espectáculo Canta Música de Pablo Díaz, ás
17.30h no marco da Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Domingo, 23 de xuño, a partir das 19.00 h celebrarase no local social do Pereiro o día de San Xoán, haberá música a cargo
de Quenindiole para animar a todo o mundo e como non, a xa
tradicional cea con costela, liscos, chourizos e pan.
Custe: 8‚00 € para os socios e 12‚00 € para os non socios.
Menores de 12 anos, de balde.
Prazo de inscrición ata o 19 de xuño

Excursión a Ribeira Sacra
Almorzo en Nadela, visita aos viñedos de Amandi no Tren Aba
Sacra e á finalización farase o xantar en Doade, paseo en catamarán polos Canóns do Sil e por último visita ao Pazo de Tor.
Data: 6 de xullo, saída do local social do Pereiro ás 07.30
horas.
Prezo inscrición: 50,00 € socios e 55,00 € non socios. O
prezo inclúe bus, tren, comidas e catamarán.
Prazo de inscrición ata o 30 de xuño.
Inscricións e reserva para todas as actividades no 622 916 160
A.C. Irmandiños de Moeche

A. VV. Labacengos

Xantar Irmandiño

Andaina pola parroquia de Labacengos

Sábado 29 de xuño, ás 14.00 h
Este ano celébrase a 40 edición do Festival Irmandiño,
pero antes de darlle publicidade a todas as actividades previstas para esa longa fin de semana, dende a asociación, invítannos a que vaiamos o 29 de xuño ao carón do Castelo participar
dun Xantar Irmandiño.
Se estades interesados en colaborar co festival, encher o bandullo e botar uns bailes, lembrade que hai prazo ata o 24 de
xuño para recoller os tickets do xantar en Bar Xambas, Bar
Marcial ou Taberna Irmandiños.
O prezo do xantar é de 18.00 € e os menores de 12 anos van
de balde; o menú consistirá en empanada, mexillóns, lacón e
cachelos, requeixo e queimada. O Aturuxo de Melpómene
animarannos coa súa música e para que os nenos non teñan
paraxe despois do xantar, contaremos con xogos tradicionais
dentro da fortaleza.
Aaaah! E aqueles que vaian vestidos de época entrarán no
sorteo dun agasallo.

Sábado 15 de xuño, ás 16.30 h
Ruta circular de 8 kms con saída do Ventoeiro, percorrendo o
límite da parroquia co concello veciño de Cerdido, pasando a
carón da plantación de arandos, A Portuguesa, Entrambasrías,
Vilapedre e chegada ao local social. Sairase do local social do
Ventoeiro ás 16.30 horas. Inscrición gratuíta no tlf 606 729
038. Ao remate serviránse uns refrixerios.

Nova xuntanza veciñal
Mércores, 26 de xuño, a partir das 16 30 h.
Parola e experiencias compartidas, no local social do Ventoeiro.

Excursión ás Fragas do Eume e Mosteiro de Caaveiro
Sábado 13 de xullo, o xantar tomarase na Coruña e pasarase a
tarde pola cidade con visita ao Aquarium Finisterrae.
Máis información no tlf 606 729 038.

Gran Churrascada de Verán
Sábado 20 de xullo
Xantar veciñal a base de costela, liscos, criollos, cachelos, pan,
bebida, postre, café, chupito, etc e pasaremos unha tarde de
baile con Marisol. Máis información no tlf 606 729 038. Prezo: Socios 10,00 €, Non socios 13,00 €; Ata 12 anos grátis.
Prazo inscrición ata o 16 de xullo.

Curso de Zumba
Vén o verán e queremos ir á piscina e a praia, pero que vos parece ir á última hora mover o esqueleto para baixar os excesos
de verán ao local social do Ventoeiro?.
Días e horas: martes e venres de 21.00 a 22.00 horas. Prezo:
8,00 €/un día, 15,00 €/ dous días
Para máis información tlf 606 729 038
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