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O Concello convoca dúas xuntanzas
urxentes para informar sobre
o parque eólico de ENEL

Moeche non escapa á febre eólica que se desatou en Galicia nos últimos tempos. Sábese de polo menos catro proxectos que
pretenden instalar muíños no noso territorio e dos que existe información máis ou menos completa. Son o Parque Eólico Nordés,
promovido por Greenalia, o Parque Eólico Carbeira, da portuguesa EDP Renováveis, o Parque Eólico de Green Capital Development e o Parque Eólico Moeche, da empresa pública italiana ENEL, accionista maioritaria de ENDESA.
Algún deles, como o proxecto de Green Capital, non teñen informes favorables das Administracións que deben dar a autorización. Sen embargo, o Parque Eólico Moeche de ENEL ten máis avanzada a súa tramitación e o que tería unha maior incidencia na
paisaxe, posto que nos planos aparecen 12 aeroxeradores de grandes dimensións -ademais doutras infraestruturas necesarias
para o seu funcionamento- distribuídos de leste a oeste por todo Moeche.
Tal e como se avanzou hai uns días na web e nas redes sociais municipais, o Concello de Moeche promoverá reunións coa
veciñanza para achegar toda a información dispoñible, de maneira que todas e todos coñezamos ben as afeccións e repercusións destes proxectos e poidamos facer valer os nosos dereitos presentando as alegacións que consideremos oportunas.
O primeiro deses encontros terá lugar no Mercado de Moeche o venres 2 de xullo ás 19.30h con representantes do Observatorio Eólico de Galicia -entidade constituída pola Universidade da Vigo, a Fundación Juana de Vega e a Fundación Isla
Couto- con quen, ademais, o Concello asinará un convenio de colaboración. A finalidade é obter o asesoramento e a información
necesarios para que tanto o consistorio como as veciñas e veciños poidan presentar alegacións. Á xuntanza tamén asistirá
un dos responsables da asociación “Ventos do Caxado”, das Pontes, para achegar a súa experiencia sobre o proceso de
negociación coas empresas eólicas.
Por outra banda, o mércores 7 de xullo ás 18.30h, tamén na nave do Mercado, está fixada a xuntanza cun representante
de ENEL para que nos explique cales son os plans que ten a eléctrica en Moeche. No momento de redactar este Andaina agardábase polo inicio da exposición pública do proxecto -prevista para finais de xuño ou principios de xullo- que marcará tamén o
comezo do prazo de alegacións (seguramente 30 días hábiles).
A documentación poderá descargarse desde a web da Delegación do Goberno en Galicia -teredes a ligazón en www.moeche.
gal- e o Concello tamén disporá dunha copia en papel no Rexistro Municipal para que calquera persoa poida consultala.
Por último, volvemos insistir no consello que vimos dando desde hai unhas semanas: non asinedes ningún contrato de venda ou alugueiro de terreos sen contar con asesoramento especializado.

O orzamento municipal supera os 2,6 millóns de euros

O Pleno do Concello aprobou a mediados de abril un orzamento de 2.306.465,99 euros tanto nos capítulos de gastos como
nos de ingresos, o que supón un incremento de algo máis de 258.000 euros con respecto ao ano pasado. É un 12,62% máis
que en 2020 debido principalmente a unhas maiores previsións económicas no apartado de investimentos, onde se recolle a
execución de 16 proxectos cuantificados no seu conxunto en 952.000 euros que se van financiar con transferencias doutras
administracións -sobre todo da Deputación da Coruña- nun 86%, mentres que o 14% restante será asumido polo consistorio
con recursos propios.
Ademais de incidir no cadro de obras viarias, saneamentos e outras melloras de infraestruturas, que veñen sendo o 41%
do total do orzamento, o Concello seguirá destinando recursos ao apartado social e de apoio a familias, colectivos e tecido
produtivo nun contexto de crise motivado pola pandemia.

O orzamento sobe outros 350.000 euros coa incorporación de remanentes

Tan só un mes despois da aprobación inicial das contas municipais, o Concello levou a pleno a conta xeral de 2020, pechada
con máis de 500.000 euros de remanentes líquidos de Tesouraría. Desa cantidade, o Goberno local decidiu destinar 350.000
euros a un total de 11 proxectos distribuídos polo territorio relacionados coas reparacións de pistas, a ampliación das
redes de sumidoiros e de subministración de auga, á mellora da eficiencia enerxética e a equipamentos, a renovación dos módulos expositivos do castelo -con cofinanciamento provincial- e a construción dun centro cívico en
Labacengos, cuantificado en 160.000 euros.
Tamén se reservaron parte dos remanentes -6.000€- para mercar en Santa Cruz os terreos onde se construirá unha nova
captación de auga que nos evite ter que depender do abastecemento das Somozas.

E cales son os proxectos inmediatos e do Pos 2021 Complementario?
Con financiamento doutras Administracións -sobre todo da Deputación- e recursos propios, o Concello ten previsto acometer
varias actuacións, algunhas delas xa en marcha. No anterior Andaina referímonos aos proxectos definidos no POS+2021, xa
en fase de presentación de ofertas, aos que agora se lle engadirán os do Plan Complementario despois de que o ente
provincial comunicase a dispoñibilidade de 125.726,54 euros para levalos a cabo. Os dous proxectos que se confirman son
os de Acondicionamento da nave do polbo e o da Nova rede de abastecemento de auga entre Loureiro e Os Acivros e Casatellada. Para estas dúas obras, o Concello só terá que achegar arredor de 6.000,00 €.

Iluminación LED e novas farolas. Aforro e eficiencia enerxética
Por outra banda o Concello acadou unha subvención da Dirección Xeral da Admistración Local de
16.733,99 € e achegará 7.171,71€ euros para continuar ampliando a iluminación led e renovar
os báculos e a instalación eléctrica desde a estrada de Ortigueira até a Capela de San Ramón. As
empresas xa poden presentar as ofertas na Plataforma de Contratos do Estado onde se publicou
a licitación medianta procedemento aberto. Esta obra incide no plan de aforro e eficiencia enerxética que o Concello desenvolve nos últimos tempos e que no 2020 supuxo un aforro de 25.000
euros na factura da luz pese a ter incrementado o número de puntos de luz no municipio.

Mantemento de camiños pavimentación de novas pistas, 74.000,00 €.
Na axenda inmediata do Concello está, así mesmo, o investimento de 24,000.00 € –de fondos
propios– para o plan de mantemento, limpeza de cunetas e “rebacheo” de vías en diferentes
puntos do municipio, adxudicado por contrato menor a Excavaciones Saavedra y López, S. L.,
asi como a contratación, pendente de adxudicación, da pavimentación das pistas de Xanfero,
O Camiño (San Xoán) e Sulleo.

Licitación do Plan Marco de camiños municipais de AGADER
A pavimentación da pista Estrada DP 4904 a cruce pista Abade –Labacengos enmárcase no Plan de mellora de camiños municipais de AGADER e o Concello., Xa rematou o período de presentación de ofertas e
están en fase de avaliación. O investimento ascende a a 52.302.19 €.

Seguridade Viaria: renovación de sinais e pintura viaria

Asi mesmo, contratouse a renovación da sinalización horizontal
en San Ramón, na zona do Castelo, no aparcadoiro da escola e na
zona de San Xiao, tendo en conta a reserva de prazas para persoas
con mobilidade reducida. Ademais tamén se cambiarán ou instalarán
60 sinais en todo o territorio (stop, límites de velocidade, pendente, presenza de gando, limitación de tonelaxe, etc.). En sinalización de
chan e sinais metálicos invístense preto de 9.000 € adxudicados mediante procedemento de contrato menor a Galaica Viaria SLNE.
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Novos baños na Area recreativa
Contratouse a construción duns novos aseos adaptados para a área recreativa –adxudicados en 19.750 euros máis IVE á
empresa local Andrés Caneiro– que permitan garantir a accesibilidade a todas as persoas con problemas de mobilidade.

Desenvolvemento local

O Concello solicitaralle á Xunta que Moeche sexa declarada zona de montaña para efectos das axudas da PAC

O Concello vén de solicitar unha reunión con responsables do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) para
presentarlles a solicitude formal de que Moeche sexa cualificada como zona de montaña no ámbito das axudas da
Política Agraria Comunitaria.
Canda a solicitude incluirase un informe elaborado polo
Doutor en Xeoloxía Francisco Canosa no que se avala o
cumprimento das condicións físicas esixidas pola UE para
que o territorio municipal teña esa consideración, o que
permitiría que as explotacións agrogandeiras obtivesen en
axudas europeas ata 250€ máis por hectárea de superficie
agraria útil e ata 2.500 € máis por explotación.
Dáse a circunstancia de que Moeche é o único municipio da zona que non conta coa cualificación, que si teñen recoñecida,
desde hai anos, San Sadurniño, Cerdido ou As Somozas.

Curso de Operador de transformación e comercialización
de produtos hortofrutícolas e mel.

Antes da posta en funcionamento pleno do Centro de Desenvolvemento Rural A Fusquenlla, para a transformación de
produtos agrario, desenvolveranse varias actividades formativasa ncesarias para as futuras usuarias e usuarios do centro.
Así Área de Servicios Agrarios de Ferrol. da Consellería de Medio Rural, en colaboración co Concello de Moeche, organiza un
curso dirixido ás persoas vinculadas profesionalmente co sector para acadar os coñecementos teóricos e prácticos que se
precisan sobre a normativa e procesos de produción, transformación e comercialización de de produtos agrarios producidos
nas explotacións agrarias, especialmente dirixido as máis pequenas, para poderen engadir máis valor ao acceder a novas
canles de comercialización e con novos produtos así como para darlle outra saída aos seus excedentes de produción.
Datas: 20, 21 e 22 de setembro en horario de tarde, de 17:00 a 21:00 h, nos locais do Recinto Feiral de Moeche.
Curso cofinanciado con fondos europeos FEADER nun 75%, e polo Estado e a Xunta de Galicia na porcentaxe restante.

O Concello vende os bens inutilizables

O Concello aprobou a venda pública dun lote de bens inutilizables e altamente deteriorados composto por restos de báculos
retirados da iluminación pública, de estruturas deportivas, de farolas, de mobles metálicos, de cadeiras e outros. Como xa se fixera no 2015, o Concello
pon á venda en adxudicación pública, para “chatarra”, os restos de material
inservible, para sacarlle un beneficio que redunde nas arcas municipais. O
material posto á venda presentaba desde hai anos unha notoria deterioración
e, nalgún caso, como nas farolas, non reunía os requisitos técnicos necesarios para unha nova iluminación de eficiencia enerxética nin da seguridade
que exixe unha vía pública das caracterísitcas do espazo que ocupaban asi
como unhas lámpadas que, malia ser de principios de 2015, non estaban
homologadas.
As empresas tiveron prazo para a presentación de ofertas ata o 28 de maio.
Das ofertas recibidas a máis alta foi a da empresa das Pontes, MACAPI. Xestión de Residuos S.L, a quen se lle adxudicou por importe de 4.517,00€.
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Cultura, Deportes e Turismo
Xa está aberta a piscina municipal
A piscina municipal de Souto Grande iniciou temporada o pasado domingo 20 de xuño despois de máis dun ano pechada
por causa da pandemia. As instalacións manteñen horarios e prezos e con respecto a 2019 e o único que cambian son as
medidas de prevención que se deberán cumprir nas instalacións, entre elas un aforo máis reducido (nun principio tope de 70
persoas e 30 ao mesmo tempo no vaso), a prohibición de empregar as duchas dos vestiarios e a obriga de respectar a normativa en vigor neste momento en canto a distanciamento persoal e grupos de non conviventes. Estas medidas seguramente
se vexan modificadas a medida que avancemos na desescalada.
Os prezos públicos da piscina serán de 1,50€ para entradas individuais infantís -ata 12 anos- e de 2,80€ para persoas
maiores desa idade, mentres que as familias non terán que pagar polas crianzas menores de 3 anos.
A temporada da piscina estenderase até o 19 de setembro. Durante xullo e agosto permanecerá aberta de 15.00 a 21.00h.
pola semana e de 14.00. a 21.00h. os sábados, domingos e festivos, ademais de reservar as mañás de 12 a 13.00h. para cursos
de natación. En setembro abrirá de 16.00 a 20.00h. de luns a venres e de 14.00h. a 20.00h. durante as fins de semana.

O programa “Verán en acción volve nos meses de xullo e
agosto”

O programa municipal “Verán en Acción” oferta para xullo e agosto unha grande cantidade e variedade de propostas para
todas as idades xuntando cultura, deporte, lecer ao aire libre e, nalgúns casos, unha mestura de todo o anterior. A oferta
amplíase con respecto ao ano pasado, mais as actividades seguen condicionadas polas medidas preventivas do COVID.
Volveremos ter cursos de natación infantil, a actividade de Aquagym, o tenis infantil e varias rutas de senderismo para percorrer as parroquias. Tamén poderemos gozar da actividade cultural e de conciliación: o campamento Sementeira, cine ao aire
libre, música, xeorutas, sen esquecer as visitas ao castelo, aberto desde o pasado mes de abril.
As inscricións nas actividades de verán poden facerse con cita previa no departamento de Deportes, no correo daniel.feijoo@
moeche.gal, na Sede Electrónica municipal ou, o máis doado, contactando directamente co técnico telefonándoo ao 981 404
006 ext.3. Os impresos están a disposición das persoas interesadas na web moeche.gal e na Sede Electrónica. No caso das
rutas de sendeirismo -todas en domingo- as inscricións poderán facerse até o venres inmediatamente anterior.

Programa Verán en Acción 2021
ACTIVIDADE
Natación infantil (4-16 anos)
Natación/aquagym persoas adultas

HORARIO
Mércores e venres
12.00 a 13.00h
Luns e xoves
12.00 a 13.00h

Tenis infantil (5-16 anos)

Luns 11.00 a 13.00h

Exercicio físico no parque
(maiores de 55 anos)

Martes e xoves
10.00 a 11.00h

LUGAR
Piscina municipal
de Soutogrande
Piscina municipal
de Soutogrande
Pistas de tenis e pádel
de Abade
Parque biosaudable
San Ramón
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PREZOS*
12€/mes;
22€/ curso completo
15€/mes;
28€/ curso completo
7€/mes;
13€/ curso completo
9 € /MES

Rutas de sendeirismo
RUTAS

DATA E HORA DE SAÍDA

PUNTO DE ENCONTRO

PREZOS

Ruta por Abade

18 de xullo 10.00h a 13.00h

Igrexa de Mil de Abaixo
10 Km. dificultade baixa
(Subida opcional ao coto Agudo)

De balde

Igrexa do Retorno
De balde
10 Km. dificultade baixa
Castelo
Ruta por San Xurxo
29 de agosto 10:00h a 13.00h
De balde
10 Km. dificultade baixa
Recoméndase levar calzado e roupa axeitada para camiñar polo monte, ademais de auga e algún alimento lixeiro. A rapazada menor
de 13 anos deberá ir na compaña dunha persoa adulta.
Ruta por Santa Cruz

1 de agosto 10.00h a 13.00h

Inscricións na Casa do Concello, 981 404 006 ou no correo daniel.feijoo@moeche.gal

Cine ao aire libre en Soutogrande

A Concellaría de Cultura tamén programou sesións de cine gratuito ao aire
libre e adaptadas ás medidas preventivas. Este verán proxectaranse dous
filmes de animación para público familiar co afamado Rato Pérez como
protagonista. Anotade as datas e horarios:
Sábado 17 de xullo, 22.15h - “Pérez, o ratiño dos teus soños”. Lucía
perde o seu primeiro dente e, despois de deixalo debaixo da almofada, descobre que o Rato Pérez non veu durante a noite para deixarlle a moeda. A partir
dese momento comeza unha historia animada chea de aventuras protagonizada pola nena e o rato máis famoso do mundo.
Sábado 14 de agosto, 21.30h - “Pérez 2, o ratiño dos teus soños”.
Segunda entrega das aventuras de Pérez que, nesta ocasión, están protagonizadas por Lucas, un neno de oito anos que quere saber como fai o rato para
cambiar dentes por moedas sen que ninguén o vexa. –Programa financiado
pola Rede Cultural da Deputación da Coruña.–

O 24 de xullo, Día de Galicia con visita nocturna e musical ao castelo
O Castelo ofreceranos visitas nocturnas na noite do sábado 24 de xullo na que, ademais, poderemos percorrer a mostra
“Galicia con Exín Castillos” que iluminará para a ocasión a fachada da grande reprodución da catedral de Santiago instalada
no Centro de Interpretación das Revolucións Irmandiñas.
Estas visitas guiadas estarán ambientadas polo son da música do grupo Keilin
5 Emsemble a partir das 22.00 horas. O
itinerario cultural e musical polo castelo farase en grupos reducidos e cunha duración
aproximada de 45 minutos por quenda. Uns
días antes informarase a través da web e
das redes sociais sobre o sistema de reservas e acceso a esta actividade. –Programa
financiado pola Rede Cultural da Deputación da Coruña.–
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Programa Ler Conta Moito. Biblioteca Municipal
Canta, buguina, canta, obradoiro para nenas e nenos de 0 a 6 anos
Data: 31 de xullo – Hora: 11.30 h – Lugar: Biblioteca Municpal
Canta Buguina canta é unha actividade para os máis pequenos
da casa, unha viaxe comeza no mar e continúa nas illas onde
viven caracois, galiñas poñedoras e vacas. Alí, poden xogar coa
marea que sobe e baixa, cantar cancións sobre a lúa e facer
barcos de papel para continuar a viaxe moi lonxe.
Contos que alimentan, de Cris Caldas
Data: 3 de setembro – Hora: 17.00h – Lugar: Biblioteca municipal
O novo curso do obradoiro de memoria arrancará coa actividade “Contos que alimentan”, de Cris de Caldas, unha actividade
interxeracional arredor dos contos da avoa. Contos con alma
tradicional ou o regusto dos sabores e saberes de sempre.
As dúas actividades enmárcanse no programa Ler Conta Moito, ao que o Concello se sumou nos últimos anos; promovido pola Conselleria de Cultura, Xunta de Galicia e co-financiado
polo Concello.

Rutas Xeolóxicas
Dentro das accións de dinamización do proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal, o Concello de Moeche reedita as exitosas
rutas que nos descobren as particularidades do toelo -un tipo de rocha case exclusiva da nosa zona- e dos espeleotemas que
gardan as galerías de Mina Piquito.

Ao longo do verán organízanse 10 rutas xeolóxicas –dúas delas compartidas con Cerdido-. O prezo é de 6€ ou, no caso da
Mina Piquito, 10€ e inclúe o seguro.
Para anotarse hai que cubrir os formularios que se activarán sete días antes de cada percorrido, dispoñibles en: https://proxecto.xeoparquecaboortegal.gal/que-ver/, Rutas Xeolóxicas.; ou ben en https://rutasxeoloxicasdegalicia.blogspot.com/2016/06/
xeorutas-en-moechegeorutas-en-moeche.html
Para máis información a través do correo turismo@moeche.gal
DATA

Domingo 4 de xullo
Sábado 17 de xullo
Domingo 25 de xullo
Sábado 31 de xullo
Domingo 8 de agosto
Domingo 15 de agosto
Xoves 19 de agosto
Sábado 21 de agosto
Domingo 29 de agosto
Sábado 4 de setembro

HORA

10 h / 12 h
10 h
10 h
10 h / 12 h
10 h
10 h / 12 h
16 h / 18 h
10 h
10 h / 12 h
10 h / 12 h

XEORUTA

Mina Piquito
Ruta do Toelo
Ruta do Cobre (compartida con Cerdido)
Mina Piquito
Ruta do Toelo
Mina Piquito
Mina Piquito
Ruta do Cobre (compartida por Cerdido)
Mina Piquito
Mina Piquito
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DISTANCIA
2 km.
3 km.
2 km.
2 km.
3 km.
2 km.
2 km.
2 km.
2 km.
2 km.

No verán, Sementeira e actividades para a mocidade

Sementeira, o campamento de verán de Moeche, xa está aquí para todas as nenas e nenos de entre 3 e 12 anos. Este ano a
mellora da situación sanitaria levou ao Concello a retomar a súa duración habitual de dous meses. Ofrecerá un conxunto de
actividades que terán como base o pavillón polideportivo de San Ramón e saídas a diferentes puntos do concello e da comarca con actividades formativas e lúdicas: actividades na feira, na aula informática da Casa do concello, na área recreativa de
Souto Grande, no castelo, na piscina, no centro cultural, pistas deportivas, patio da escola, etc. e así ata compoñer unha oferta
educativa e de entretemento con variadas propostas.
Desenvolverase en dúas quendas, unha no mes de xullo e outra no mes de agosto, con 30 prazas dispoñibles en cada unha
delas. Os horarios de luns a venres son tamén dous: un para a rapazada máis madrugadora, con entrada ás 8.30h e saída ás
14.00 e outro entre as 10.00 e as 14.00h.
Sementeira empeza o 1 de xullo e finaliza o 31 de agosto. As bases completas do programa, os horarios e a estrutura do
campamento pódense descargar de www.moeche.gal

Actividades para a “rapazada”
Ademais do campamento de lecer para a cativería e de conciliación para as familias, o Concello tamén ten previsto organizar
unha programación específica para a mocidade de entre 12 e 18 anos que neste momento se está ultimando co asesoramento do Consello Local da Infancia e a Adolescencia. Entre as actividades que se barallan estarían o deseño de videoxogos,
un obradoiro de robótica, a creación de contidos para redes sociais ou o skate. Proximamente publicarase o listado definitivo,
ademais das datas e a maneira de apuntarse.

Medio Ambiente

As nosas árbores, todas xuntas en pouco máis dun
ferrado de terra

Galicia nun ferrado é o título do panel informativo instalado ao pé do castelo co gallo do Día Mundial do Medio Ambiente.
Un terreo que acolle árbores representativas da práctica totalidade de especies silvestres do país. Desde o panel podemos
“coñecer” o nome de cada un dos exemplares na nosa lingua, coa súa versión en latín e en castelán, e ir orientándonos para
descubrir as distintas árbores autóctonas, desde o estripeiro, o gregoriño ou o capudre ata os máis comúns, o
castiñeiro ou o carballo, ou tamén o acereiro, a aciñeira ou o rebolo, e así ata 37 especimes distintos.
Desde hai meses o espazo situado ao pé do castelo e
próximo ao adro de San Xurxo, foi xuntando pés de diferentes especies autóctonas silvestres, facendo realidade o
proxecto que impulsou o noso veciño Jose Manuel Pita,
coa colaboración do Concello e de membros da A.VV. O Val
de Moeche.
Nunha segunda fase cada árbore contará co seu panel informativo individualizado asi como con sistemas de coñecemento lúdico do espazo para a rapazada.
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Nace a Escola de Fútbol Irmandiños para fomentar o
crecemento integral da rapazada
A escola de fútbol nace con vocación
comarcal xuntando os esforzos da ADC
Moeche, o CF San Sadurniño, a UD Cebarca de Cerdido e a UD Somozas, con
apoio institucional dos catro municipios. Nela agruparanse baixo un mesmo
proxecto as categorías de prebenxamíns,
benxamíns, alevíns, infantís, cadetes e
xuvenís. Da dirección técnica desta nova experiencia encargarase Óscar Blanco, rodeado dun equipo directivo e de
adestramento que primará a formación
deportiva e persoal da rapazada.
Nunha entrevista publicada na web Fútbol Ferrol, o propio Blanco explicaba que
a filosofía da escola é fomentar o traballo
para ir alcanzando “mini-obxectivos” que
“baixo ningún concepto” estarán supeditados á obtención “dun resultado ou dun
título”.
Nesta liña, a escola tamén quere asegurar igualdade de oportunidades para
todas as nenas e nenos, independentemente das súas aptitudes físicas, tendo
en conta que a formación dun ou dunha
futbolista é un proceso a longo prazo.
A Escola de Fútbol Irmandiños ten abertas as inscricións co obxectivo de empezar con forza a próxima temporada.
As familias interesadas poden chamar
ao 669 638 282 (en horario de 17.00 a
19.00 h) ou enviar un correo a efirmandinos@gmail.com.
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