
Cultura

XL Festival 
Irmandiño
Este ano Moeche celebra a 40 edición do Festival 
Irmandiño, oganizado como desde os seus inicios 
por veciñas e veciños e persoas ligadas a Moeche 
por diferentes razóns, e coa colaboración do Concello mediante a sinatura 
dun convenio polo que achega 6.000,00€, así como o financiamento, xunto 
coa Deputación da Coruña, da actuación de Ses, Mª Xosé Silvar. Colaboran 
varias agrupacións de Protección Civil de diferentes concellos.

Programa
O Festival comeza o venres día 16 de agosto e non rematará ata o domingo 
á tardiña. Para arrincar motores e ir collendo forzas teremos a actuación 
de Requinta da Laxeira e remataremos a noite coa xa tradicional repichoca 
popular. O sábado d 17, o concello manterá aberto o castelo dende as 11.00 
h de balde. Dende as 13.30 h haberá “sesión vermú” no campo do festival. E 
xa pola tarde, os irmandiños e irmandiñas máis novas atacarán o castelo coa 
forza do refrescante Asalto infantil ás 16.30 h que enlazará coa competición 
de xogos tradicionais ás 18.00 h ao lado do campo do festival. E xa a partir 
das 20.30 h comezan as actuacións musicais.

- Os Carecos - Saraibas - SES - Huntza -Tecor Societario
O tan esperado asalto ao castelo farase arredor das 00.30 h despois da actuación de SES.

O domingo, aínda queda o xantar arredor da fortaleza e as actuación dos Carecos, De Ninghures e Os Feroces da Galgueira. 
Data: 16, 17 e 18 de agosto / Lugar: Castelo de Moeche / Organiza: A.C. Irmandiños de Moeche. Colabora: Concello de 
Moeche, Deputación da Coruña.

Biblioteca Municipal.  “Güe, Güe”  Para bebés de 0 a 3 anos e familias. 7/09/2019
No marco do programa Ler conta moito a Biblioteca Municipal acolle o espectáculo Güe Güe, unha 
actividade de dinamización da lectura da man do Colectivo Barriga Verde. Nunha noite de lúa chea imos 
descubrir que é un güe-güe, e para iso temos que atopar algo pequeno que estea a durmir. 
Data: Sábado, 7/09/2019 - Hora: 11,30 horas - Lugar: Casa do Concello (biblioteca) 

Deporte
III Open de Dominó 14/09/2019
Moeche acollerá o III Open de Dominó, Concello de Moeche organizado pola Asociación de Dominó CVM (Cerdido, Valdoviño e 
Moeche), promovida por veciños dos tres concellos. Desenvolverase o 14 de setembro, en 7 roldas, 4 de mañá e 3 de tarde. 
Outorgaranse 5 premios para parellas e 6 para equipos, consistentes en trofeos, agasallos e premios en metálico.

A inscrición incluirá o xantar. Información: 981 944 006 ou en www.moeche.gal. Inscrición no 636 110 492 (Daniel)
Data: 14 de setembro de 2019 - Hora: desde as 10,15 h ata case as 20,00 h - Lugar: recinto feiral (nave do mercado)
Organizadores: Asociación de Dominó CVM / Federación Galega de Dominó / Concello de Moeche.
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Mocidade
Curso de condución segura para a mocidade
14/09/2019

Desde o Concello de Moche, co financiamento da Dirección Xeral de 
Xuventude, ofrécese este curso para adquirir os coñecementos básicos 
de técnicas de condución e ao tempo poder experimentar os beneficios 
dos novos sistemas de seguridade activa dos vehículos actuais, apren-
dendo a sacárlle o maior rendemento rendemento posible a través da 
realización de diferentes exercicios deseñados na pista. A seguridade e 
a prevención na condución son elementos fundamentais para unha boa 
técnica de condución.

Contidos teóricos: 
•Posición da condución. •Manexo do volante. •Trazados e traxectorias. •Uso do freo e do acelerador. •Dinámica de pesos. 
•Adherencia do pneumático. •Dinámica do vehículo: Subviraxe e sobreviraxe. •Sistemas de seguridade activa e pasiva con 
equipamento dos vehículos actuais. 
O curso desenvólvese o 14 de setembro, en dous grupos, un de mañá e un de tarde, co seguinte programa: 

Programa Horario de mañá Horario de tarde  
Recepción 09:00 h 15:00 h

Briefing teórico 09:15 h 15:15 h

Primeira serie de exercicios combinados (slalom + freada asimé-
trica) 

10:30 h 16:30 h

Segunda serie de exercicios combinados (freada con esquiva ABS 
+ curvas deslizantes) 

11:30 h 17:30 h

Terceira serie de exercicios. Condución con sistemas conectados 
(ABS, control de tracción, ESP) 

12:30 h 
13:30 Fin de Curso

8:30 h 
19:30 Fin de Curso 

Prazas: 20 – Persoas destinatarias: mozas e mozos entre 18 e 35 anos con carné de conducir,
Prezo: gratuíto. O curso ten un custo de 150,00€ por participante que son co-financiados integramente polo Concello de 
Moeche e a Dirección Xeral de Xuventude. Na inscrición terán preferencia as mozas e mozos censados no Concello de Moeche
Inscrición e información: 981 404 006, ext.2. Ou no correo pilar.pazo@moeche.gal
Data: 14/09/2019 - Hora: 09.00 h e 15,00 h - Lugar: recinto feiral de Moeche

Benestar social e igualdade
Proxecto Espadela: Escola de apoderamento 
para mulleres do medio rural 16/09/2019

O Concello de Moeche está intregado no proxecto Espadela, monitorado pola Cooperativa Arabías e financiado pola Área de 
Igualdade da Deputación da Coruña. 

Espadela é unha escola de apoderamento para mulleres do medio rural da provincia da Coruña. Ten como obxectivo xeral 
fomentar a participación das mulleres na vida comunitaria a través de procesos de apoderamento persoal, social e política, e 
procura ser un espazo de encontro, intercambio e formación. Dentro da escola desenvólvense tres liñas formativas que contan 
con varias sesións teóricas e prácticas no caso de Moeche, terán lugar polas tardes os luns entre o 16 de setembro e o 30 
de novembro. Cada sesión dedicada a unha das temáticas:

Con voz propia: autoestima, participación e prevención de violencia machista; 
Enredadas: novas tecnoloxías
Habitando o Noso Corpo
Data: Luns, do 16 setembro ao 30 novembro - Horario: 16 a 18 h - Lugar: 
Centro Cultural Francisco Piñeiro e Aula Informática municipal. 
Inscricións a partir do 3 de setembro en: 981404006, ext. 1 ou no enderezo: 
arabias.coop@gmail.com
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Turismo
Oficina de Turismo
A Oficina de Turismo, financiada pola Deputación da Coruña con 10.000€ para a contratación dun técnico de Turismo, presta 
servizo ao público de martes a domingo en horario de mañá e tarde, ata o mes de decembro. Polas mañás ofrecerá informa-
ción na Casa do Concello e polas tardes, as fins de semana e días festivos, no Castelo no seguinte horario de xullo ao 15 de 
outubro:

De martes a venres:
Casa do Concello: 11.30 a 13.30 h – Castelo de Moeche: 16.30 a 19.30 h

Sábados, domingos e festivos:
Castelo de Moeche: 11.00 a 14.00 h e 16.30 a 20.00 h 

Castelo de Moeche
O Castelo de Moeche abrirá ao público a escaleira de caracol que permite acceder 
ao paseo de rolda. A escaleira de caracol é un dos atractivos do Castelo, máis hai anos que non se utiliza. No ano 2015 a 
visita dos representantes da Dirección Xeral de Patrimonio estableceu uns condicionantes que agora, tras unha nova reunión 
o pasado mes de xullo da alcaldesa coa Directora Xeal de Patrimonio se concretaron en accións máis asumibles. Deste xeito, 
tras o tratamento da pedra indicado por Patrimonio e os límites temporais no inverno, as persoas que se acheguen ao castelo 
a partir de mediados de agosto poderán acceder á escaleira de caracol como antaño, excepto as persoas con dificultades de 
mobilidade. 

Transparencia
Nova Corporación municipal e concellerías
Tras as eleccións de maio o 15 de xuño tivo lugar a sesión constitutiva da Corporación muncipal na que se elixiu a alcaldesa. 
Os resultados das eleccións municipais outorgáronlle 6 representantes oa BNG e 3 representantes ao PP . Os grupos muni-
cipais constituironse cos membros que formaban parte das candidatura municipais na orde que se presentaron, excepto no 
número 3 do Partido Popular que renunciou á súa credencial e accedeu a persoa que figura de numero 4 na candidatura.

Composición dos grupos municipais da nova Corporación municipal

BNG PP
1 Beatriz Bascoy Maceiras (alcaldesa) 1 María del Mar Méndez Vilela

2 Magín Lago Tuimil 2 Noelia Castro Sande

3 Iria Couce Rego 3 Juan López Pérez

4 Miguel Angel Pedreira Rodríguez

5 Cristina García Rey

6 Juan Carlos Rodríguez Lago

As delegacións de concellerías nos novos concelleiros e concelleiras do grupo de Goberno, aprobadas por resolución da 
Alcaldia, son: Beatriz Bascoy Maceiras, Alcaldía e as áreas de Benestar Social, Ensino, Persoal, Organización, Facenda, Co-
municación e Relacións institucionais

Delegacións:
Magín Lago Tuimil, Obras e Servizos. Primeiro tenente de alcaldesa.
Iria Couce Rego, Cultura,Turismo, Lingua e Participación Veciñal. Segunda tenente de alcaldesa.
Miguel A. Pedreira Rodríguez, Planificación Territorial e Deportes. Terceiro tenente de 
alcaldesa.
Cristina García Rey, Desenvolvemento Local, Igualdade, Infancia e Mocidade.
Juan Carlos Rodríguez Lago, Patrimonio Municipal.

A Xunta de Goberno Local queda constituída pola alcaldesa e os tres tenentes de alcaldesa.

Sesións plenarias
As sesións plenarias ordinarias serán o terceiro xoves ás 20 horas de cada mes par -febreiro, abril, xuño, agosto, outubro e 
decembro-; se coincide en día inhábil, trasládase ao primeiro día hábil seguinte. Lémbrase que teñen carácter público.
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Obras
Aparcadoiro área recreativa e nova área de 
lecer do Pereiro
Remataron as obras do proxecto de Mellora de áreas 
de lecer e equipamentos que permite contar nas 
proximidades da piscina cun aparcadoiro -cunha ac-
tuación de mínima intervención nesta zona de espe-
cial protección pola proximidade do rio Xuvia-. E tamén cunha pequena área recreativa detrás do local social do Pereiro, na 
parroquia de San Xurxo, aproveitando unha masa común de propiedade municipal.

O proxecto executouse con cargo aos fondos remanentes do Plan de Medio Ambiente (PMA) da Deputación da Coruña, é dicir, 
das baixas obtidas nas licitacións dos proxectos executados no 2017 no concello de Moeche con cargo ao PMA. O importe 
da licitación doi de 11.165,00€ e a empresa adxudicataria resultou Gromma S.L. 

Dende mediados de xullo, os coches xa poden aparcar na zona que conta cun peche de madeira de piñeiro tratada para evitar 
o acceso de vehículos incontrolado na parte frontal e cara a parte posterior da parcela tamén se colocou un tramo de valo 
de madeira para limitar o acceso dos vehículos ás proximidades do río. A nova área de lecer do Pereiro ábrese ao público no 
mes de agosto. Reduciuse a altura do peche existente nos lindeiros laterais da parcela e eliminouse o desnivel do acceso coa 
execución dunha rampla de terra e un tramo de escaleiras. A delimitación do acceso desde o aparcamento comprenderá un 
macizo de breixo e a nova zona equipouse con mesas e bancos de madeira. 

Rematada a segunda fase das melloras na feira
O recinto feiral foi obxecto dunha segunda fase de novas 
obras para seguir avanzando no acondicionamento, mello-
ra e adaptación aos tempos das instalacións. O proxecto 
tivo un custe de algo máis de 66.500 euros, financiados 
nun 80% con cargo a un convenio suscrito coa Deputa-
ción da Coruña, quen tamén desprazou persoal técnico a 
Moeche para verificar o remate dos traballos. 

As obras rematadas neste mes de agosto abordaron tan-
to o aspecto xeral do espazo como a mobilidade entre as 
distintas dependencias: pintura exterior da nave do polbo, 
remate da parte traseira da nave do mercado, canalización 
das pluviais, novas varandas e reparar accesos. cristaleiras no mercado, colocación dun panel metálico coa feitura dun grande 
indicador luminoso situado en paralelo á estrada provincial, principal punto de estacionamento e de acceso á feira polo leste. 
A obra tamén serviu para repoñer o saneamento no contorno da antiga nave dos queixos e no arranxo das instalacións mul-
tiusos, cunha pequena zona de almacén, recibiu tratamento contra as humidades, pintado exterior e, quizais o máis relevante, 
aseos completamente novos e adaptados a persoas con mobilidade reducida.

Servizos
Recollida de plásticos agrícolas
O servizo gratuíto de recollida de plásticos agricolas para todoas as explotacions estaba finaciado conxuntamente polo Con-
cello de Moeche e a Xunta de Galicia e realizábase 3 veces ao ano. Ante a suspensión do servizo por parte da Consellería de 
Medio Rural desde comezos deste ano, o Concello de Moeche manterao pola súa conta os primeiros xoves do mes 
de xaneiro e de maio, suspendese, pois, o servizo do primeiro xoves de setembro.

Recollida de plásticos agrícolas: • 1º xoves do mes de xaneiro • 1º xoves do mes de maio. 

Asociacións
Asociación deportiva e cultural Moeche
O ADC Moeche, organiza o Torneo Concello de Moeche, o vindeiro 25 de agosto ás 17.30 horas, 
no campo de fútbol municipal. Disputarase un partido amistoso entre o Moeche e o Narahío U.D.
Data: 25 de agosto - Hora: 17.30 h - Lugar: Campo de fútbol municipal


