
Desenvolvemento Local

O Concello volve organizar 
a Feira das Fabas

Sábado 16 de outubro na Nave do Mercado
Tralo parón forzado pola pandemia, e agora que as cousas 
parece que van a mellor, o Concello organizará a V Feira das 
Fabas, coa que se quere poñer en valor este produto e promo-
ver a recuperación dun cultivo tan importante no pasado. Tal 
era así que mesmo había quen viña desde Asturias e Louren-
zá buscar faba a Moeche. Na actualidade este legume pode 
ofrecer unha boa oportunidade para diversificar a economía 
do noso agro, por medio de plantacións ben planificadas tec-
nicamente que aposten por unha produción de calidade para 
atender mercados próximos.
A feira deste ano celebrarase o sábado 16 de outubro desde as 
10:00h ata media tarde, coincidindo co Mercado de Moeche. 
En San Ramón poderemos atopar fabas en cantidade e varie-
dade de dentro e fóra de Galicia, ademais doutros alimentos 
frescos e transformados e artesanía. 
Confirmaron xa asistencia produtores e produtoras de Moeche, 
varias explotacións agrupadas na cooperativa Terras da Mariña 
-especializada na variedade con IXP de Lourenzá e na verdi-
na-, Legumes e fabas Sanjurjo e Acastrexa -coa súa tradicional 
faba de ril-, a quen seguramente se unirán nos próximos días 
algúns postos máis da nosa zona. Ademais contaremos con 
postos de artesanía, agasallos, doces, e os habituais do Mer-
cado de Moeche dos sábados.

Actividades / hora: 
11.00 Mostra de cogomelos a cargo da A.VV. Val de Moeche.
11.30 Apertura Circuíto Infantil de Educación Viaria. 
12.00 Degustación da Fabada a cargo da A.VV. Labacengos.
12.30 Actuación musical a cargo de Cuarteto Xente Nova 

(Ferrol).
12.30 Concurso Infantil. Imos debagar? Cantas fabas es 

capaz de debagar en 2 minutos? Proba de destreza e 
velocidade para os máis mozos da casa. Prazas limita-
das, inscrición na propia feira.

13.30 Sorteos 5 vales de compra para o Mercado de Moeche 
e 2 lotes de produtos da feira.

16.30 Teatro. Cinco fabas para un chapeu a cargo de Alalá 
Turismo.

17.00 Entrega de premios do concurso infantil.
17.15 Peche da feira.

Malia que a situación sanitaria mellora, a Feira das Fabas des-
envolverase adaptada á normativa de prevención que estea en 
vigor e aumentará o seu espazo coa instalación dunha carpa 
exterior.
 

- Mercado de Moeche
- Curso de planta de castiñeiro
- Curso xestión integral; piñeiros, madeira, 

resina, cogomelos e gando
- Novo Centro Social Lavacengos
- Rehabilitación nave do Polbo
- Amplíase o abastecemento municipal
- Teatro, ciencia e obradoiros de memoria
- Voltan as Escolas Deportivas
- II Trial Castelo de Moeche
- Estréase o circuito de Educación Viaria
- Entidades veciñais
- …
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Todos os sábados Moeche ofrece o seu mercado de produtos 
de proximidade e calidade da man de produtores locais. Un 
espazo que naceu en xaneiro de 2018 e que se viu obrigado, 

como todos, a adaptarse ás restricións da COVID-19. 
Unha das principais vías informativas é a súa páxina en Fa-
cebook e, ademais, desde hai uns meses, a Peixería do Mer-
cado ten unha lista de contactos en Whatsapp, de tal forma 
que os xoves ou venres recibimos nos teléfonos a relación de 
produtos frescos que virán desde a lonxa da Coruña o sábado 
pola mañá. 
Para facer encargas de peixe ou recibir a lista de difusión 
só hai que chamar ou enviar un Whatsapp ao 616 986 758

O Mercado de Moeche, 
o teu mercado 

O Mercado de Moeche: Peixería de calidade

Curso de plantación de castiñeiro para froito en Abade
Un froito con grande potencial económico é a 
castaña. Galicia, malia a súa tradición -sobre 
todo na zona oriental- non consegue abaste-
cer un mercado crecente que vai máis aló do 
consumo en fresco e estacional do outono. 
Hai moita demanda de castaña para fariña, 
para conserva, para desecar ou conxelar in-
cluso fai falla para a alimentación dos porcos. 
Neste sentido, a IXP Castaña de Galicia e a 
Consellaría do Medio Rural organizan unha 
xornada formativa que se desenvolverá no 
Centro Cultural Francisco Piñeiro de Abade o 
luns 18 de outubro a partir das 16:00h. Expli-
caranse cuestións básicas para a posta en 
marcha dunha plantación de castiñeiro: pre-

paración do terreo, fertilización, variedades e 
portaenxertos, marcos de plantación axeitados 
para facilitar a mecanización e o crecemento 
da copa, podas de formación, sanidade... 
O curso é gratuíto e require inscrición pre-
via. Formulario dispoñible no apartado “Plan 
de Formación 2021” da web da Consellaría 
do Medio Rural (mediorural.xunta.gal). O docu-
mento tamén pode descargarse da web www.
moeche.gal e logo hai que envialo cuberto ao 
correo info@castanadegalicia.gal. Esta acción 
formativa diríxese, prioritariamente, a persoas 
vinculadas coa agricultura ou a gandaría, a 
actividade forestal ou a xente moza que queira 
incorporarse ao sector primario.

Curso sobre a xestión integral de piñeiros, madeira, 
resina, cogomelos e gando
Do 2 ao 13 de novembro no Concello de Moeche
As plantacións de piñeiros acostuman a ter un único obxec-
tivo, o aproveitamento madeireiro. A constante evolución do 
sector da extracción de resina nos últimos anos evidenciou 
a importancia de complementar con aproveitamentos non 
madeireiros. Tamén o mantemento do sotobosque de forma 
controlada permite que aflo-
ren cogomelos comestibles 
no momento que remata a 
campaña da resina.
O curso enmárcase no plan 
de accións de formación con-
tinua agroforestal 2021, co-
financiado polo Ministerio de 
Agricultura Pesca e Alimenta-
ción, a Consellería de Medio 
rural e o FEADER. Desenvol-
vése en 9 xornadas, cunha 

parte teórica de 10 horas e unha parte práctica de 30 horas.
Dirixidos a propietarias forestais, agricutores/as activos da-
dos de alta no sistema de venda directa, persoal emprega-
do ou con expectativas de contrato de empresas de traballo 
agrarios ou industria agroalimentaria, persoal con solicitude 
de incorporación, etc

O curso é gratuíto e requi-
re inscrición previa a partir 
do 11 de outubro e cubrirase 
un formulario dispoñible no 
apartado “Plan de Formación 
2021” da web da Consellaría 
do Medio Rural (mediorural.
xunta.gal). O documento ta-
mén se poderá descargar da 
web www.moeche.gal
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Obras e Servizos

Novo centro cívico en Labacengos
A parroquia de Labacengos é a unhas das que non dis-
pón, por agora, dun local de titulariedade pública para que 
a veciñanza poida xuntarse, recibir servizos de carácter 
comunitario, participar e organizar actividades. Poren, o 
Concello licita as obras de construción dun edificio de usos 
múltiples que se erguerá nun terreo de titulariedade mu-
nicipal situado a uns metros da igrexa. O importe total da 
obras -licitadas en algo máis de 159.000€- sufrágase con 
recursos maioritariamente municipais, e o proxecto tamén 
contará cunha axuda do plan Leader a a través do Grupo de 
Desenvolvemento Rural Seitura 22.
A proposta arquitectónica, de deseño funcional, inspírase nos 
antigas “casetas” da feira de San Ramón e intégrase na parcela 
municipal cun corpo principal de planta baixa e unha zona cu-
berta exterior que suman 158,78 m2 de superficie construída.

No interior o espazo repártese nun distribuidor principal de 22 
m2 que dá a un espazo duns 14 m2 de superficie e aos dous 
aseos. Na outra banda ábrese unha grande estancia -a sala 
de usos múltiples- que alcanza os 90 m2, reservando neles 
sitio para un escenario e unha cociña de algo máis de 7 m2.. 
O espazo pode dividirse cun panel móbil. 
Cunha concepción minimalista cédelle o protagonismo á luz 
e á utilidade do espazo como punto de encontro veciñal, sen 
perder de vista a accesibilidade e a eficiencia enerxética.

Adxudicada a rehabilitación da nave do polbo 
de San Ramón
En relación cos espazos públicos, sinalar a licitación pública 
para contratar as obras de mellora da nave do polbo de San 
Ramón por un importe de 97.168,34 € con cargo aos fondos 
do POS complementario. Resultou adxudicataria no concurso 
público a empresa Construcciones Guerreiro Somozas, S.L. 
Renovaránse por completo as instalacións co obxectivo de 
adaptalas á normativa sobre accesibilidade, ademais de fa-
cerlles un profundo lavado de cara exterior e interior co cam-
bio da cuberta, das carpintarías e a construción duns novos 
aseos. Así reconvertese a nave nun lugar con mellores con-
dicións de uso, máis aló da súa función como espazo para 
degustar polbo e churrasco os días de feira, e cun aspecto 

que siga a liña doutras construcións do recinto reparadas en 
exercicios anteriores, como son a Nave do Mercado, o edificio 
de oficinas para entidades ou, máis recentemente, o Centro 
de apoio ao Medio Rural “A Fusquenlla”, situado na antiga 
nave dos queixos. 

O Concello ampliará o abastecemento municipal  
en San Xoán e Santa Cruz
O Concello de Moeche resultou beneficiario de tres subven-
cións de Augas de Galicia por un importe duns 84.000 € que 
se dedicarán a obras de mellora e ampliación das redes de 
abastecemento e saneamento. Os tres proxectos ascenden a 
102.533,07 €; o Concello financiará os 19.000 € de diferencia. 

• Ampliación da rede de auga por San Xoán até o límite con 
San Sadurniño, pasando por Portogonzalbo, Bouza e Beleiriz, 
cun importe de 65.091,54 €. A licitación da obra está en fase 
de valoración.

• Instalación dun contador de entrada no depósito de auga 
municipal. Complétanse así a mellora do depósito munici-
pal realizada este ano, coa instalación dun novo contador 
de sáida a limpeza integral do depósito e a instalación 
dun sistema de “bypass” que permita os labores anuais 

de limpeza sen dificultades.
• Nova foxa en San Ramón por importe de 35.582,11 €.
Un sistema moderno e sostible para tratar as augas fecais de 
San Ramón, que foi adxudicado por contrato menor a Cons-
trucciones José No Mantiñán e Hijos. A leira onde se encontra 
a foxa séptica vai reconverterse nunha minidepuradora bioló-
xica que limpará a auga e outros materiais en suspensión por 
medio da acción conxunta de microorganismos e do efecto 
filtrante dunha combinación dun substrato de grava no que 
se porán plantas adaptadas a terreos enchoupados. 
Ademais tamén se construirá un novo depósito de decanta-
ción, acompañado de todas as canalizacións necesarias para 
que a auga faga todo o percorrido desde a entrada até a saí-
da, xa limpa, sen necesidade de bombeos nin electricidade.
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Pos adicional 2021
Esta non será a única actuación relacionada cos servizos bá-
sicos que executará o Concello no 2021, posto que con cargo 
ao POS Adicional da Deputación da Coruña xa se licitou en 
concurso público a ampliación da rede municipal de augas en 
Santa Cruz conectando os lugares do Loureiro, A Casatellada 

e Os Acivros coa condución principal de Cerdido, con quen en 
breve se asinará un convenio de colaboración. No momento 
da redacción deste boletín estaba en proceso a valoración 
técnica das ofertas presentadas, de tal forma que se adxu-
dicará na primeira quincena de outubro para a continuación, 
comezar as obras.

Participación Veciñal

Aprobadas as axudas para o tecido asociativo
O Concello aprobou recentemente a distribución das 
axudas dirixidas ás entidades veciñais que presentaron 
a súa solicitude na convocatoria anual. Pese á pandemia 
saíron adiante as programacións adaptadas á situación. 
E mantívose vivo o movemento social en espera de tem-
pos mellores. En axudas directas distribuíronse 3.668,50 
€, ás que se suman as achegas en forma de convenios 
nominativos coa AC Irmandiños e coa ADC Moeche, que 
elevan o sumatorio da colaboración municipal cos co-
lectivos por riba dos 9.600 €.
As liñas de axuda para entidades sen fins de lucro están 
orientadas a financiar o desenvolvemento de actividades, 
obras ou servizos durante este 2021. As asociacións debían 
presentar os seus proxectos e orzamentos que despois foron 

avaliados seguindo os criterios das bases, dos que saíu unha 
proposta de distribución de 1.478,64 € para a A.VV. de Laba-
cengos, 107,37 € para a de Balocos e 685,34 € no caso da 
A.VV. Val de Moeche.
Na relación aprobada pola Xunta de Goberno Local tamén se 
reflicte a asignación de 1.397,15 € á Escola de Fútbol Irman-
diños. A nova escola que agrupará o fútbol de base de Moeche, 
San Sadurniño, Cerdido e As Somozas concorreu este ano á 
convocatoria para entidades, pero en 2022 está previsto asinar 
con ela un convenio nominativo por valor de 2.500 €.
Xunto con estas axudas -que as entidades deberán xustificar 
antes do 15 de decembro-, o Concello mantivo este ano os 
respectivos convenios de 3.000 € co club de fútbol e coa 
asociación organizadora do Festival Irmandiño.
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Cultura

Teatro, contos científicos e Obradoiro de memoria para o 
comezo do outono
A programación cultural do Concello tamén vai collendo ritmo pouco a pouco, programando varias actividades que neste 
arranque do outono estarán protagonizadas polos contacontos, o teatro, e o reinicio dos Obradoiros de memoria. Apuntade aí:

Venres 22 de outubro, 12.30 h: “Cando o Sol se deita” no CEIP San Ramón
Trátase dun espectáculo que lle achega a ciencia á rapazada dun xeito distinto, cheo de humor e cunha linguaxe compren-
sible. O divulgador Vicente Mohedán sorprenderá cun programa de animación á lectura da biblioteca municipal, encadrado á 
súa vez no programa Ler Conta Moito da Consellaría de Cultura. Nesta ocasión -por cuestións preventivas e organizativas- a 
sesión trasladarase á biblioteca do CEIP San Ramón. 

Domingo 24 de outubro, 17.00 h: “Socorro!” no local 
veciñal do Ventoeiro
O Concello e a Rede Cultural da Deputación da Coruña levan até o local 
da A.VV. Labacengos a obra teatral “Socorro!”, montada pola agrupación 
A Pombiña de Pedroso. Entrada gratuíta.

Obradoiro de Memoria: os venres de 16.30 a 19.30 h 
na Biblioteca Municipal
A biblioteca acollerá desde outubro o Obradoiro de memoria, para pasar un 
tempo de divertimento, de conversa, de xogos e de exercicios do cerebro 
para manter a cabeza esperta. Este ano os grupos tamén se reunirán na sala 
de recepcións do primeiro andar do Concello. 

Préstamo de libros e películas
Recordemos que a Biblioteca Municipal, ademais de libros, tamén ten para 
préstamo preto de 70 películas en DVD con títulos para todas as idades e va-
riados estilos -animación, comedia, acción, drama...- tanto en galego como 
en castelán. Só hai que pasar por alí calquera día de mañá ou os venres á 
tarde e que abrades unha ficha de socia se aínda non a tedes. 

A actual situación sanitaria mudou as preferencias turísticas. 
Agora búscanse destinos de cultura e natureza, lonxe de ma-
sificacións. Condicións que se dan en Moeche e que se tra-
duciron nun espectacular incremento das visitas ao castelo e 
o Centro de Interpretación das Revolucións Irmandiñas. 
Segundo a área de Turismo, entre o primeiro de abril e o 
remate de agosto percorreron a fortaleza un total de 4.111 
persoas, o que supón un incremento do 60% con respecto 
ao mesmo período de 2019, cando se rexistraron 2.569 en-
tradas. Confírmase o tirón do castelo como ben fundamental 
para comprender a nosa historia e como espazo ideal para distintos eventos que reforzan o seu cometido cultural. 

Aula TIC
Servizo Presencial de Axuda 
Activase un Servizo Presencial de Axuda para a veciñanza 
que precise axuda sobre o uso do ordenadores, Tlf. móbil ou 
trámites en Internet tanto nos locais sociais das entidades 
como na Casa do Concello nas datas e horas seguintes:

•	 Aula TIC na Casa do Concello 7 outubro e 4 novembro.
•	 A.VV. Labacengos 14 de outubro e 11 novembro. 
•	 Local Social de Abade: 21 de outubro e 18 de novembro
•	 A.VV. Val de Moeche, no Pereiro 28 de outubro e 25 de 

novembro. 

As visitas ao castelo medraron durante o verán un 60% 
con respecto a antes da pandemia
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Curso de formación para as asociacións
Dirixida as entidades asociativas ofrece unha atención per-
sonalizada e presencial sobre a realización de trámites na 
Sede electrónica, o certificado electrónico,ou o Notifica.gal, 
O asesoramento pode desenvólverse por videoconferencia ou 
vía telefónica ou de xeito presencial, entre 10.00 a 13.00 h e 
sempre con cita previa, nas datas e lugares do cadro superior.

Iniciación á informática e Internet co ordenador
Desenvolveranse dous cursos para iniciarse na informática ou 
no acceso e manexo de Internet desde o ordenador. 
Curso 1: inicio o 6 de outubro e finalización o 27 de outubro
Curso 2: inicio o 1 de decembro e finalización o 26 de xa-
neiro de 2022
Informa/reservas: Tlf ou WhatsApp 616 016 793 ou no Concello

Deportes

As Escolas Deportivas reanúdanse en outubro
As Escolas Deportivas Municipais teñen aberta a inscrición 
desde o 4 de outubro a través da Sede Electrónica ou de 
maneira presencial no departamento de Deportes de 9.00 a 
14.00h de luns a venres. 
Para procurar as máximas garantías mantense a redución 
dos grupos a 6 persoas como máximo. De haber máis de-
manda, tentaríanse organizar horarios alternativos de xeito 
que todas as persoas interesadas poidan obter unha praza.
Terán prioridade as persoas que xa asistisen ás actividades o 
ano pasado e as que estean empadroadas en Moeche. Quen 
quede sen praza pasará a unha lista de agarda. A primeira 
cota non se pagará ata que se obteña a confirmación da ins-
crición. As clases comezarán o 13 de outubro e finalizarán a 
mediados de xuño.
Este primeiro trimestre do curso deportivo 21-22, como se 
fixo o pasado ano, só haberá escolas deportivas para persoas 
adultas. Para as escolas infantís, agardarase ata despois do 

Nadal. O seu desenvolvemento virá marcado polo cumpri-
mento das normas do protocolo da Consellaría de Educación 
para os centros escolares, especialmente no mantemento 
dos grupos “burbulla” na escola.
Cómpre lembrar, porén, que a Escola de Fútbol Irmandiños 
está constituíndo todas as categorías de fútbol base. Para 
contactar coa entidade pódese chamar ao 669 638 282 en-
tre as 17.00 e as 19.00h ou enviar un correo ao enderezo 
electrónico efirmandinos@gmail.com
Horarios e propostas
Spinning, Exercicio biosaudable Maiores +, Pilates, e Ades-
tramento funcional, baseada esta última no desenvolvemento 
de circuítos de forza, exercicios aeróbicos e outros. 
As tarifas e descontos mantéñense sen cambios, cos impor-
tes establecidos na Ordenanza nº 16 reguladora do prezo pú-
blico – vixente no curso 2021/2022-, e aparecen detalladas 
nas fichas de inscrición na web municipal www.moeche.gal. 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres
ACTIVIDADES DE MAÑÁ NO LOCAL SOCIAL DE ABADE

10.00 a 11.00 Pilates 3 Pilates 3 
ACTIVIDADES DE TARDE 

16.00 a 16.50 Reservada para reanudación de actividades infantís ou outro grupo de maiores 
no caso de alta inscrición

17.00 a 17.50

Exercicio 
saudable 
(Pavillón)

 Maiores+(Abade)

Exercicio 
saudable 
(Pavillón)

 Maiores+(Abade)

Exercicio 
saudable 
(Pavillón)

Maiores+(Abade)

18.00 a 18.50

Exercicio 
saudable 
(Pavillón)

Maiores+(Pavillón)

Exercicio 
saudable 
(Pavillón)

Maiores+(Pavillón)

Exercicio 
saudable 
(Pavillón)

Maiores+(Pavillón)

19.10 a 20.00 Pilates 1 
(Pavillón)

Adestramento 
funcional
(Pavillón)

Pilates 1
(pavillón)

20.10 a 21.00 Spinning
(Pavillón)

Pilates 2
(Pavillón)

Spinning
(Pavillón)

Todas as sesións desenvolveranse seguindo os protocolos preventivos da COVID-19 que estean en vigor en cada momento. Se a 
evolución sanitaria fose negativa poderían verse modificadas ou incluso suspendidas temporalmente. Para obter máis información 
pódese acudir á web municipal ou contactar co técnico de Deportes no 981 404 006 e no correo daniel.feijoo@moeche.gal.

Aula TIC / Aula TIC / Aula TIC
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Programa de difusión no Centro de Desenvolvemento Rural A Fusquenlla
O centro comarcal de desenvolvemento rural “A Fusquenlla”, situado na feira, deu os primeiros pasos recentemente cunha 
xornada de formación e agora inicia un programa de difusión destinado ás persoas interesadas en participar no proxecto. 
Os catro concellos promotores, Moeche, Cerdido, San Sadurniño e Valdoviño, contan co apoio económico da Dirección 
Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Xunta de Galicia para a edición de material informativo, 
eventos nos catro municipios e visitas guiadas polas instalacións.
 A Nave do Mercado acollerá O venres 12 de novembro unha primeira charla de presentación dirixida a persoas con intere-
se en participar neste proxecto que, ademais de formación, facilita unhas instalacións modernas e coas máximas garantías 
sanitarias para xerar maior valor engadido para os produtos do agro. Nas vindeiras semanas ofreceranse nas redes sociais 
do Concello e na web municipal máis datos para a participación neste actividade.

A rapazada de Moeche estrea o seu circuíto de educación 
viaria
Logo dun ano cheo de traballo no deseño, planificación e 
pintado, a cativería de Moeche puido estrear hai escasos 
días o seu novo circuíto de educación viaria. Foi o pasado 
25 de setembro nun pequeno acto de presentación, de 
carácter público e aberto, no que participaron todas 

aquelas persoas e entidades que colaboraron no 
proxecto dun xeito ou doutro.

O circuíto, debuxado ao carón da nave do Mercado, naceu das 
propostas recollidas no Consello Local da Infancia e a Ado-
lescencia, o órgano co que se dotou o Concello de Moeche 

A Xunta de Galicia acaba de confirmar a concesión das axudas 
para a posta en marcha dunha Casa do Maior en Moeche pro-
movida por unha emprendedora. O servizo poderá atender de 
balde un máximo de cinco persoas durante 8 horas, como al-
ternativa para aqueles pequenos municipios, como é 
o noso, que non dispoñen de Centro de Día público.
A Casa do Maior -da que daremos cumprida infor-
mación próximamente cando rematen as obras no 
local municipal-    aproveitará parte das instalacións 
da antiga biblioteca da Casabranca, que o Concello 
lle cede á rapaza promotora desta iniciativa.
Casa Niño “Irmandiños” 
No mesmo edificio, en zona separada, xa funciona 
desde o ano pasado a Casa Niño “Irmandiños”, onde 
Laura Fernández lles axuda a conciliar a varias fami-
lias de Moeche cun servizo sufragado integramente 
pola Administración autonómica. 

Hai escasos días Beatriz Bascoy recolleu de mans do Presi-
dente da Xunta o título en recoñecemento polo compromiso 
desta emprendedora e do propio Concello “na creación de 
posibilidades de conciliación pioneiras na Galicia rural”.

Ensino e Participación Infantil

O local municipal da Casabranca tamén acollerá unha 
Casa do Maior
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para darlle voz e participación activa ás xeracións máis novas 
no deseño das políticas e accións municipais.
Alén da sinalización horizontal e vertical, o Circuíto Modestino 
-ese é o nome elixido polos pequenos, que tamén deseñaron o 
logo- dispón de cascos, chalecos reflectores e un par de karts 
de pedais mercados polo Concello para completar a experien-
cia neste novo equipamento, pensado como espazo de lecer 
e lugar para a concienciación das nenas e nenos como peóns 
responsables e futuras condutoras seguras.
Ademais de rotondas, sinais de stop, cedas, rectas e curvas, 
tamén se dispón de zonas de xogos como a comba, o twister, 
a mariola e ata unha zona de lectura ao aire libre. En breve, 
a rapazada decidirá que sábados se abrirá e en que horario e 
establecerán as quendas de colaboración.

Entidades Asociativas Municipais
II Trail Castelo de Moeche, o sábado 14 de novembro

A.VV. de Labacengos
Clase de zumba
A entidade de Labacengos comezou hai uns días cunha Andanian pola parroquia e agora ofrece clases 
de zumba os martes e xoves, de 20.45 a 21.45 horas. Prazas limitadas. Inscrición e información no tlf. da 
asociación: 606 729 038. Prezos: 1 dia/semana: 8 €; 2 días /semana: 15 €

A.VV Val de Moeche
Curso de costura
San Xurxo. Datas: todos os mércores. Horas: de 17.00 h a 19.00 h. 
Prezos: socios 20 € / non socios 25 €
Inscricións e información no teléfono 622 916 160 

O Club de Montaña Moeche organiza o II Trail Castelo de Moeche 
o 14 de novembro coa colaboración do Concello e da Deputa-
ción da Coruña. A proba discorrerá por diferentes parroquias, 
subindo a varios puntos altos con fantásticas vistas, como a 
Pena de Xacín, Pena da Cabra, Pena do Corvo … 
As opcións para participar son dúas: o trail de 16 km de perco-
rrido e cun desnivel positivo de 820 metros -con premios para 
os mellores tempos en cada categoría-, ou ben a andaina de 
12 km e 500 metros de desnivel acumulado, levadeira para 
case calquera idade se se ten costume de andar. 
Tanto a saída como a chegada de ambos itinerarios estarán 
situados no castelo de Moeche, onde se entregarán os dor-
sáis e se habilitará unha gardaría para as crianzas das persoas 
participantes. Na zona exterior haberá espazo para as duchas 

e unha carpa, onde se 
servirá un prato de co-
mida quente ao finali-
zar a proba.
As incricións de-
ben facerse na web 
www.galitiming.com 
en datas mais próxi-
mas ao evento, con 
previsión de que se 
activen durante a 
primeira quincena de 
outubro.

Paseniñamente as entidades veciñais volven ofrecer actividades e encontros.

 


