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Deportes

Xa podedes apuntarvos nas
escolas deportivas municipais
O Verán en Acción achegounos en xullo e agosto unha chea de propostas
para manternos en forma. Despois de
deixarnos descansar durante setembro, o Concello volve poñernos en marcha con novas actividades dirixidas
a todas as idades. O programa varía
con respecto ao curso 2018/2019 para
adaptarse ás preferencias da veciñanza e tamén para complementar mellor
a actividade extraescolar do CEIP San
Ramón.
O listado de escolas ten, polo tanto, dúas
partes: unha que arranca o 7 de outubro
orientada ás nenas e nenos do colexio público -con idades comprendidas entre os 3
e os 14 anos- e outra a partir do 14 de outubro para a veciñanza maior de 14 anos,
que abrangue 5 actividades distintas con
horarios compatibles.
A rapazada poderá practicar, coma o ano pasado, patinaxe e deportes de raqueta -tenis, bádminton, tenis de mesa-, aos
que se engaden a psicomotricidade e tamén o judo. Fóra do deporte tamén terán un interesante obradoiro de iniciación á
cestaría organizado en colaboración coa asociación veciñal Val de Moeche.
As escolas para maiores de 15 anos repetirán o Maiores+, con actividade física para quen pase de 50 anos, contarán co
apartado Movémonos -onde se fan exercicios máis intensos- e ofrecerán tamén sesións de spinning e patinaxe. O pilates,
introducido con éxito o ano pasado, farase este curso en quendas de mañá e de tarde.
O catálogo completo de actividades é o recollido no seguinte cadro de horarios, lugares e idades:
DESDE O 7 DE OUTUBRO: ESCOLAS PARA A RAPAZADA ATA 14 ANOS
Actividade
Día
Horario
Patinaxe (a partir de 3 anos)
luns
15.30 a 16.30h.
Deportes de raqueta (a partir de 5 anos)
martes
15.30 a 16.30h.
Judo (a partir de 5 anos)
mércores
15.30 a 16.30h.
Psicomotricidade (3, 4 e 5 anos)
xoves
15.30 a 16.30h.
Iniciación á cestaría (a partir de 5 anos)
xoves
15.30 a 16.30h.
Actividade organizada en colaboración coa A.VV. Val de Moeche

Lugar
Pavillón Municipal
Pavillón Municipal
Pavillón Municipal
Pavillón Municipal
Pavillón Municipal

DESDE O 14 DE OUTUBRO: ESCOLAS PARA PERSOAS ADULTAS (+ DE 15 ANOS)
Actividade
Días
Horario
Lugar
luns, martes e
Maiores+: actividade física para maiores de 50 anos
16.45 a 17.45h.
Local social de Abade
xoves
Movémonos: aeróbic, circuit training, step...
luns e xoves
19.00 a 20.00h.
Pavillón Municipal
Spinning
luns e mércores
20.30 a 21.30h.
Pavillón Municipal
10 a 11.00h. e
mércores e
Antiga biblioteca municipal
Pilates en quenda de mañá
venres
de Casabranca
11.00 a 12.00h.
Pilates en quenda de tarde
martes e xoves
20.15 a 21.15h.
Local social de Abade
Patinaxe
martes
19.00 a 20.00h.
Pavillón Municipal

As inscricións poden facerse desde o 16 de setembro chamando ao 981 404 006, no correo daniel.feijoo@moeche.
gal ou presencialmente na Casa do Concello entre as 8.30 e as 14.00h., de luns a venres. No caso das escolas deportivas
infantís tamén é posible apuntarse directamente no CEIP San Ramón.
PREZOS DAS ACTIVIDADES:

Duración
1 hora semanal
2 horas á semana.
3 horas á semana

Importe xeral
6€
10€
12€

Menores de 18 anos e maiores de 65
5€
6€
9€

Os prezos públicos veranse reducidos nos seguintes casos, sen que poida concorrer máis dunha redución por participante e,
nese caso, aplicarase a que lle resulte máis vantaxosa:
- Familia numerosa: -50%
- Minusvalía superior ao 33 %: -30%
- Máis dunha persoa participante da mesma unidade familiar: o primeiro pagará o 100% e os seguintes o 50% do
prezo público. En todo caso o desconto aplicarase ás cotas menores.
- Titulares do Carné Xove: -15%
- Persoas que acrediten non ter capacidade económica para afrontar o pagamento: -100%

As entidades veciñais tamén organizan un completo programa de cursos
En paralelo coa programación municipal, as asociacións do territorio tamén reactivan a súa oferta de cursos de todo tipo.
Temos constancia da información que nos pasaron a AVV Labacengos e Val de Moeche. Vexamos que teñen preparado para
os próximos meses.
AVV LABACENGOS
Actividade
Días
Horario
Lugar
Prezo
Manualidades: pintura en tea e ao óleo,
16.00 a Local social do Ventoeiro dependendo do número de
martes
patchwork, ganchillo, bordados, calceta...
19.00h. e local social de Abade asistentes
martes e
21.00 a
8€/mes só un día
Zumba
Local social do Ventoeiro
venres
22.00h.
15€/mes dous días
últimos
a partir
Encontros para parolar e compartir
Xuntanzas veciñais (a partir do 30 de
mércores de das
Local social do Ventoeiro tempo, gratuítos e sen necesidade
outubro)
mes até xuño 16.30h.
de inscrición previa
As actividades comezarán en outubro. As inscricións poden facerse no teléfono 606 729 038
Actividade
Días
Manualidades: pintura ao óleo, pintura
acrílica e en tea, reciclaxe de cristal,
martes
madeira e cartón. Filigrana e decoupage.

AVV VAL DE MOECHE
Horario

Lugar

16.00 a 18.30h. Local social do Pereiro

Prezo
20€/mes persoas socias
25€/mes persoas non socias

20€/mes persoas socias
25€/mes persoas non socias
10€/mes persoas socias
Cestaría
mércores 17.00 a 19.00h. Local social do Pereiro
15€/mes persoas non socias
20€/mes persoas socias
Bailes latinos
sábados 19.30 a 21.00h. Local social do Pereiro
25€/mes persoas non socias
As actividades comezarán na primeira semana de outubro. Para apuntarse nelas hai que chamar ao teléfono 622 916 160
Costura

martes

19.00 a 20.30h. Local social do Pereiro
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I Trail e Andaina Castelo de Moeche
As andainas e as carreiras de todo tipo colleron nos últimos tempos un grande impulso. Son un exercicio moi san, moi barato e con lugares ideais para a
súa práctica na nosa zona. En Moeche ducias de persoas teñen a súa propia
“ruta do colesterol” e tamén medrou moito o interese pola modalidade do
“trail”, que se disputa por carreiros e montes ofrecendo unha boa maneira de
descubrir a paisaxe e lugares novos.
Para poder participar hai que ser maior de idade no caso do Trail, e maior de
12 anos e estar acompañado dunha persoa adulta, na andaina. Os participantes terán dereito a un agasallo conmemorativo, visita gratuíta ao Castelo,
avituallamento no percorrido, servizo de gardaría, e comida ao finalizar, ademáis dos trofeos para as persoas máis rápidas en cada categoría, primeiros
modestinos e ao grupo máis numeroso.
O trail será un percorrido de 16 quilómetros e un desnivel de 800 metros,
mentres que a andaina completará 12 quilómetros cun desnivel de 500 metros
seguindo un itinerario máis doado. As rutas seguirán distintos puntos de San Xurxo, Labacengos e Santa Cruz e, tralo remate,
estarán abertas as duchas da área recreativa de Souto Grande, onde se servirá un aperitivo para todas as persoas participantes.
A área municipal de Deportes conta coa colaboración do Club de Montaña de Moeche, entidade de recente creación que
definirá os trazados e prestará apoio na loxística do evento. A participación no trail custa 14€ ata o 10 de novembro; 16€ do
11 ao 15 de novembro; e na andaina 8€ ata o 10 de novembro; 10€ do 11 ao 15 de novembro. Fai falla inscrición previa a
través da web www.galitiming.com.
Data: 17 de novembro – Hora: 10.00h. – Lugar: Saída e chegada no castelo de Moeche
Inscricións: www.galitiming.com

Desenvolvemento local

19 de outubro: IV Feira da
Faba de Moeche
O ano pasado probouse a adiantar a Feira da Faba para o
mes de outubro e facela coincidir con sábado de mercado
-as dúas primeiras edicións cadraron en día de feira- e a
cousa funcionou moi ben tanto en vendas como en público. Neste 2019 o evento volve repetir estratexia, coa que
agarda seguir promocionando as posibilidades deste cultivo como parte dun sector primario máis diversificado.
O sábado 19 de outubro xuntaranse na nave dos tecidos
ducias de expositores con produto da máxima calidade.
Confirmaron xa asistencia produtores e produtoras de
dentro e fóra de Moeche, como as agrupadas en Terras
da Mariña, Fabas O Castelo, Legumes e fabas Sanjurjo,
Acastrexa -coa súa tradicional faba de ril-, a quen se unirán nas próximas semanas máis firmas especializadas en
comerciar con este froito da terra.
O programa aínda non está pechado ao cento por cento,
pero xa podemos adiantar que ás 13.00h. actuará a agrupación de canto e danza Armadanzas -dentro da Rede Cultural
da Deputación da Coruña- e que, desde as 12.00h., poderemos degustar unha riquísima fabada preparada coa mestría de sempre pola Asociación veciñal de Labacengos. Todas as novidades que se vaian producindo de aquí a aquel día iranse publicando na web www.moeche.gal e nas redes sociais do Concello.
Data: sábado 19 de outubro – Hora: de 10.00 a 15.00h. – Lugar: Nave do Mercado de San Ramón.
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Moeche, Concello convidado no 40º Certame do Queixo
de Gamonéu
Outro dos produtos estrela do noso agro son os
queixos, aos que lle dedicamos tamén unha feira
para a que aínda faltan meses. Na que se celebrou
o pasado mes de marzo tivemos como convidado
ao Queixo de Gamonéu que se produce na zona
de Onís, en Asturias. Desde alí chegou produto e
unha representación veciñal dos concellos desta
denominación de orixe protexida.
Agora é Moeche quen lles volve a visita acudindo
ao 40º Certame do Queixo Gamonéu que se celebra en Benia de Onís o domingo 27 de outubro.
A empresa local Lácteos de Moeche será a única
queixaría non asturiana que contará cun expositor nesta feira e, ademais, ao evento tamén asistirá unha delegación do Concello.
Pola súa banda, tanto a asociación veciñal de Labacengos como a do Val de Moeche organizan cadansúa excursión ao certame, para as que xa podedes ir apuntándovos dado que as prazas son limitadas:
Viaxe da AVV de Labacengos: visita á feira do Gamonéu e tamén á vila de Cudillero, 35€ persoas socias e 40€ non socias.
Inscricións no 606 729 038.
Viaxe da AVV Val de Moeche: visita tamén ao certame do queixo e ao santuario de Covadonga, 40€ persoas socias e 45€
non socias. Inscricións no 622 916 160.

Obradoiro de cultivo e
comercialización de froitos
A Consellería de Medio Rural e o Concello de Moeche
organizan un curso de cultivo e comercialización deses
froitos que temos nas nosas terras e que poden ter un
aproveitamento máis alá do consumo propio. Para iniciarse
e coñecer as diferentes posibilidades, ofrécese este cursoobradoiro que, por outra parte, conta coa colaboración da
A.VV. Val de Moeche.
Programa:
Cultivo e comercialización de pequenos froitos (clases teóricas)
		Obradoiro de elaboración de conservas vexetais (clases prácticas )
		Viaxe a un obrador de conservas vexetais en Carral - A Coruña
Trátase dunha iniciativa de balde.
Datas e horarios: 28, 29 e 30 de outubro, de 17:00 a 21:00 h – Lugar: Local social do Pereiro (San Xurxo)
Inscrición: Presencialmente na casa do Concello de Moeche de luns a venres de 09.00 a 14.00 h. Teléfono 981 404 006

Cultura

“Ler conta moito” trae dúas actividades á biblioteca
Ler Conta Moito é un catálogo de propostas de animación á lectura do que os concellos
incluídos na Rede de bibliotecas públicas de Galicia poden botar man ao longo do ano
para complementaren as súas propias programacións. Contacontos, obras de teatro,
música e obradoiros forman parte desta oferta pensada principalmente para a rapazada.
Mércores 2 de outubro, 12.30h.: Fíos e papel
A partir destes materiais nacerán as máis incribles marionetas. Pequenas, xigantes, con dous pés ou con rabo, meigas,
piratas, robots... nun obradoiro en que a cativería de 5 a 12 anos aprenderá a facer os seus propios personaxes articulados.
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Xoves 24 de outubro, 12.30h.: Be water!
O Día das bibliotecas celebrarase en Moeche cun espectáculo que combina a narración oral coa ciencia. Vicente Mohedano descubriralles ás nenas
e nenos de entre 7 e 12 anos o ciclo da auga por que é tan importante non
malgastala nin contaminala. Nubes, fontes, ríos e mares... incluso nós somos auga e, por iso, temos a responsabilidade de xestionala con sentidiño.

Aula Tic. Aprende a utilizar o

correo electrónico a través do móbil,
ordenador ou tableta
De novo a Aula Tic nos permite avanzar no manexo das novas
tecnoloxías, e nesta ocasión faino cun obradoiro sobre o uso do
correo electrónico no móbil , no ordenador ou na tableta., como
enviar e recibir mensaxes, compartir fotos e documentos, comunicarse por chat ou videoconferencia, recibir notificacións, etc.
Data de inicio: 3 de outubro – Data de remate: 28 de
novembro – Horario: xoves de 9.30 a 12.30
Lugar: Aula TiC, situada no soto da Casa do Concello (rúa da
Feira, 32, San Ramón)
Inscrición: aulaticmoeche@gmail.com; ou no teléfono ou whatssap 616016793

II XORNADA DE HISTORIA NO CASTELO
O Castelo de Moeche acollerá A II Xornada de Historia, organizada polo Sociedade Cultural Medulio coa colaboración do
Concello de Moeche.

Relatorio: A irmandade de Galiza e Irlanda, a cargo de Ramón Sainero, profesor da UNED.
Actuación musical ao rematar. Data: 9 de novembro – Horario: 18.00 horas – Lugar: Castelo de Moeche

Planificación territorial
As alegacións presentadas polo Goberno municipal en febreiro de 2019
incluídas parcialmente no Plan de Transporte Público por Estrada.
O Concello de Moeche presentou o pasado mes de febreiro un conxunto de alegacións ao proxecto de explotación de
servizos públicos de trasnporte por estrada co obxectivo de que se tivesen en conta as melloras e necesidades de Moeche
en materia de transporte. Xa foran indicadas polo Concello en xullo de 2018 nunha reunión mantida pola Alcaldesa cos
representantes da Xunta de Galicia. Finalmente a maior parte destas demandas do Concello foron incluídas no proxecto de
transporte público por estrada que a Xunta de Galicia ten previsto desenvolver, nomeadamente no proxecto de explotación
XG 872 e XG 843.
As liñas xerais das demandas reiteradas polo Goberno municipal en escrito remitido en febreiro deste ano foron:
• Establecemento dun transporte público polo interior das parroquias, que debe facilitar a asistencia ao centro de saúde, ás feiras e a interconexión co servizo de tren, especialmente nas parroquias de San Xurxo, Santa Cruz e Abade.
• Recuperación da liña supendida hai 5 anos, que proviña do concello das Somozas e percorría a parroquia de San
Xurxo en dirección a Ferrol.
• Establecemento dunha liña de transportes cara Ás Pontes, en horario de maña para facilitar a realización de trámites,
como acudir ao INEM, ou outros.
• O incremento da frecuencia das liñas que transcorren pola AC-862, Coruña -E. A.- Ortigueira-Viveiro E. A, nomeadamente en dirección a Ferrol e Narón, con adaptación dos actuais horarios ás necesidades laborais e académicas.
• Mantemento e reposicion das marquesiñas das paradas do transporte na estrada xeral autonómica AC-862.
5

Obras e Servizos

En marcha a contratación de 208.000 € en obras
A Xunta de Goberno Local aprobou hai tan só uns días sacar a contratación as obras incluídas dentro do POS Adicional da Deputación da Coruña. Son tres licitacións por un montante global superior aos 96.000 € que se dedicarán a reparar varias pistas municipais, pero tamén a dotar de marquesiñas e peches de colectores a varios puntos do concello, ben porque carecían
deste equipamento, ou ben porque cómpre renovalo. As empresas interesadas teñen até o 4 de outubro para presentaren as
súas ofertas. O acordo da XGL para iniciar os expedientes de contratación prodúcese nun momento en que tamén se acaban
de adxudicar as obras do camiño das Pedreiras e o aglomerado da Feira, así como o Plan de Mellora de Camiños da AGADER,
co que se intervirá noutros tres eixos de comunicación municipais. Destes últimos programas encargarase Construcciones
Saavedra y López por un importe cercano aos 112.000 €.
Os proxectos que agora saen a concurso público servirán para amañar aproximadamente dous quilómetros e medio da rede
viaria municipal. Un deles, cifrado en 33.568,90 €, centrarase na reparación de dous camiños adxacentes na zona da Ribeira e
tamén da coñecida como estrada de San Xiao.
Outra das actuacións que se contratarán en breve e cun prezo de saída de 31.929,07
€ tamén se divide en dous tramos: un de 1.275 metros desde As Filgueiras -no límite
con San Sadurniño- até o cruzamento da área recreativa de Souto Grande e, outro, que
enlaza a Casanova coa estrada de Ortigueira no Libureiro, separados entre si uns 260
metros.
A terceira intervención programada con cargo ao POS Adicional non vai dedicada a
pistas, aínda que si ten que ver, e moito, coa seguridade do tráfico e peonil. E é que
os 30.636,90 € restantes cos que se completa a partida provincial irán dedicados
á instalación de cinco novas marquesiñas en Finlle, As Sete Pontes, Penasalbas, O
Retorno e Portogonzalbo e á preparación de 32 bases e ancoraxes para colectores
do lixo en Balocos, Abade, Castelo, Santa Cruz, A Casanova, Vilapedre e outros lugares.
Ademais destas obras que xa están en proceso de licitación -as empresas teñen ata o 4 de outubro para presentaren ofertaso Concello acaba de adxudicar o aglomerado da pista das Pedreiras e dunha parte do recinto de San Ramón -69.575€- e
todas as estradas incluídas no Plan de Mellora de Camiños da AGADER, que supoñen outros 42.350 € de investimento. Son
o aglomerado de Loira a Abade, o asfaltado da Casanova até Xordo e o aglomerado do principal acceso ao castelo, desde o
cruzamento de Nogueirido ata máis adiante do cemiterio de San Xurxo tirando pola estrada que dá á Felgosa. Construcciones
Saavedra y López resultou adxudicataria da execución destas obras.

O Concello segue apostando pola eficiencia enerxética
Xunto cos investimentos en infraestruturas, o Concello de Moeche tamén inviste en eficiencia enerxética levando adiante
actuacións que axudan a rebaixar a factura da luz e que, ao mesmo tempo, melloran o funcionamento de certos servizos
públicos. É o caso do novo sistema de calefacción que se instalará no local social do Pereiro. Grazas a unha subvención do INEGA e ao cofinanciamento municipal dotarase o edificio dun sistema de calefacción por biomasa que fará máis
acolledor este espazo onde se desenvolven múltiples actividades veciñais durante o outono e o inverno.
A axuda ascende a 2.904€, procedentes de fondos europeos do programa FEDER Galicia 2014-2020, o mesmo co que xa se
financiara en 2017 a calefacción no local social de Abade.
Falando de aforro e consumos tamén cómpre mencionar que hai escasos días se asinou coa FAEPAC un convenio de colaboración para que esta fundación dependente da Deputación da Coruña lle axude ao Concello a planificar todo o relativo
a eficiencia enerxética. Entre as accións que recolle o acordo
-que supón achega económica por parte do consistorio duns
1.500€- está a de facer unha auditoría enerxética de todas as
instalacións e dependencias municipais para ver onde se pode
mellorar/aforrar.
A FAEPAC tamén adquire o compromiso de informar sobre as
modificacións lexislativas e tarifarias que lle afecten ás subministracións enerxéticas e, de ser o caso, das medidas máis
axeitadas para reducir a súa incidencia.
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Xestión e administración

O Concello non terá que indemnizar ao exalcalde Xulio Cribeiro
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia TSXG acaba de sentenzar que o Concello de Moeche non terá que pagarlle ao anterior rexedor, Xulio Cribeiro, os gastos de representación legal e de peritaxe no xuízo que se seguiu contra del por ter repostado
combustible á conta das arcas municipais e, ao mesmo tempo, cobrar delas gastos de desprazamento.
Como se recordará, Cribeiro foi declarado non culpable dos delitos de prevaricación e malversación de fondos públicos por
un xurado popular malia que os feitos si quedaron acreditados, como indicou a sentenza xudicial.
A partir de aí, o exalcalde esixiu que o Concello asumise os máis de 37.000 € que lle pagou aos peritos e avogados que o defenderon, primeiro solicitándollo directamente e logo mediante un pleito contencioso administrativo que o ano pasado gañou.
O Goberno local decidiu daquela –2018– apelar perante o TSXG para defender os intereses públicos e agora este tribunal
vén de revogar a sentenza do xulgado de Ferrol e, en consecuencia, resolve que o Concello de Moeche non ten que pagarlle
a Cribeiro indemnización ningunha.

Entidades veciñal

O VI Slálom Concello de Moeche presenta un novo trazado
máis emocionante
O 28 de setembro Moeche converterase en referente obrigado do mundo do motor coa disputa da sexta edición do Slálom
Concello de Moeche organizado pola Escudería Moeche. O evento dedícase este ano á memoria de Juan Carlos Sueiras,
colaborador da entidade falecido no 2018.
As inscricións están abertas desde finais de agosto e pecharanse o 25 de setembro ás 20.00h. Ao día seguinte publicarase
o listado de participantes e o propio día da proba, o sábado 28, a actividade iniciarase ás 9.00h. coas verificacións administrativas e técnicas, previas á reunión informativa e á saída, cara ás 11.00h., do primeiro vehículo.
Haberá dúas mangas de adestramentos e outras dúas oficiais, que se desenvolverán ao longo do día sobre un trazado que
variará con respecto ás anteriores edicións. A organización indica que os cambios lle afectarán á parte baixa do circuíto buscando unha maior espectacularidade, aínda que sen renunciar por iso á seguridade. A zona acoutada para a proba e as zonas
de aparcadoiro publicaranse na web municipal. O tráfico estará cortado desde a tarde do venres.
Repartiranse 930 € en metálico -ademais de trofeo- entre os seis primeiros clasificados da Xeral Scratch. Tamén haberá
trofeos para os tres primeiros da categoría Agrupación, para o primeiro vehículo encadrado en Históricos e para a muller que
faga o mellor tempo. A nova promesa que obteña a mellor clasificación levará como recompensa a proba dun vehículo en
circuíto cerrado con TRS Racing Team.
Data: sábado 28 de
setembro.
Hora: desde as
09.00h., aínda que
o tráfico na zona do
circuíto estará cortado
desde a véspera.
Lugar: centro urbano e
recinto feiral.
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A A.VV. Labacengos celebra os seus 15 anos e
a IV Tarde Solidaria

serán cun xantar a base de pizza, callos, bebidas, doces, castañas e café. Os prezos son 10€ para persoas socias e 15€ para
non socias. A rapazada menor de 12 anos, de balde. Tamén
terán música coa Coral da Área Sanitaria de Ferrol, financiada
polo Concello e a Rede Cultural da Deputación da Coruña.
Hai que reservar chamando ao 622 916 160, o teléfono no
que tamén podemos informarnos ou apuntarnos en calquera
das actividades que organiza a asociación.
Data: sábado 2 de novembro – Hora: 14.00h. – Lugar: local
social do Pereiro

A asociación veciñal de Labacengos vai facer os seus 15 anos
de vida traballando para a xente da parroquia e tamén para
a de fóra que quere desfrutar das actividades que organiza.
Este aniversario van celebralo cunha divertidísima montaxe da
agrupación teatral do CMI Unidade de Fene titulada “A tenda do convento”. Unha obra con todos os ingredientes para
rir a cachón tomando como fío condutor a crise que se vive
nun convento por causa dos malos resultados económicos da
tenda onde venden ao público os seus produtos artesanais. A
busca dunha solución aos números vermellos desencadeará
unha chea de situacións de moita risa servidas por esta compañía amadora, que chega a Moeche dentro da Rede Cultural
da Deputación da Coruña.
Cando acabe a representación servirase un rico chocolate con
churros. A entrada no teatro é gratuíta. Porén, a asociación
concibiu a celebración cunha finalidade solidaria e por iso
se recollerán doazóns de produtos de primeira necesidade
-conservas, leite, pasta, legumes, produtos infantís e de hixiene persoal, etc.- que se lle entregarán despois ao Banco de
Alimentos Rías Altas de Ferrol.
Por outro lado, desde Labacengos infórmannos de varios cursos e actividades -dos que xa falamos noutra parte do Andaina- e tamén dos preparativos da XIV Festa da Esfolla. De
momento non hai data fixada, xa que vai depender de como
vaia a maduración do maínzo nas próximas semanas. Tal e
como está o tempo calculan que podería ser a primeiros ou
mediados de novembro. Han publicalo con tempo de adianto
suficiente nas súas redes sociais.
Data: sábado 26 de outubro – Hora: 17.00h. – Lugar: local
social do Ventoeiro

Axudas doutras administracións
Convocatoria de axudas para o aluguer
Orde do 2 de agosto de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda
do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2019, con carácter plurianualEstableciesen dúas liñas:
a) Liña A, axuda ao aluguer de vivenda: dirixidas a sectores
de poboación con escasos medios económicos, mediante a
concesión de axudas directas ás personas inquilinas.
b) Liña B, axuda ás persoas menores de 35 anos con escasos
medios económicos, mediante o outorgamento de axudas
directas para o aluguer de vivenda habitual e permanente.
Prazo de solicitude: do 12/09/2019 ata 11/10/2019. Máis
información no DOG núm. 172, de 11/09/2019
Enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados2019/2019091
1AnuncioG0532-060819-0002_es.html

A.VV. Magosto no Val de Moeche o día 2 de novembro
Na AVV. Val de Moeche tamén nos achegaron para este Andaina
unha chea de cursos e actividades que teñen previsto desenvolver no curso 2019/2020. Resumímolas no cadro que vai nas
primeiras páxinas, ademais de informar da excursión a Onís e do
curso de recolección de froitos secos que organizan co Concello.
Con todo, neste apartado tócanos mencionar o magosto de fartura que teñen posto para o 2 de novembro no local social do
Pereiro. Comeza ás 14.00h. e prolongarase durante a tarde e o
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