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Desenvolvemento local

O Mercado de
Moeche vístese
de Nadal

Sábado 21 de decembro, 10 a 18.00h.
O Nadal é, de sempre, tempo no que máis se gasta en
agasallos e alimentación. En quince días condénsanse
a Noiteboa, o 25 de decembro, Ano vello, Reis... un non
parar entre compras de última hora e xantares e ceas
que cómpre aprovisionar nalgures de peixes, mariscos,
carnes, sobremesas e mesmo detalles para engalanar
as casas. E para todo iso temos oferta surtida no Mercado de Moeche, que o 21 de decembro celebrará unha edición especial de Nadal na que atopar aínda máis variedade e cantidade e, ademais, unha programación para todas
as idades que chegará até a noitiña.
O cometido do mercado é vender. Vender produto de boa calidade, próximo e a prezos competitivos. E, como vén sendo habitual, alí atoparemos de todo: peixe -incluídas encargas-, froita, pan, empanadas, biscoitos, embutidos, carnes, etc., pero tamén
postos de artesanía, coiro, madeira, bixutaría, téxtil, cestaría, flores, agasallos, xabóns... aos que, por ser Nadal, se lles suman
larpeiradas propias desta época -chocolates, troncos doces...- e mesmo un expositor especial da ANPA do CEIP San Ramón
con xoguetes de 2ª man en perfecto estado e moi baratiños.
Ademais, na entrada tamén teremos un paxe para recoller as cartas dirixidas aos Reis Magos de Oriente, que este ano
volverán parar en Moeche antes que en calquera outro sitio.
Pero, se algo diferenza este mercado do Nadal dos do resto do ano é a programación paralela que preparou a área de Desenvolvemento local co obxectivo de animar a cita. Apuntade para non perder nada:
11.30h. Showcooking veremos o proceso de preparación dun entrante e un primeiro prato con produtos do mercado.
Obradoiro de chocolate para nenas/os a cargo de Chocolates Moreno.
13.00h. Actuación de baile e música do grupo tradicional do Padroado da Cultura de Narón
14.00h. Sorteo dunha cesta de Nadal entre todas as persoas que fagan algunha compra no mercado
16.30h. Obradoiro de globoflexia para a rapazada e espectáculo de maxia para toda a familia
18.00h. Sorteo dunha cesta de Nadal chea de cousas para a cativería

Os Reis virán un día antes

Sábado 4 de xaneiro, 16.30h.
Os Reis Magos levan varios anos chegando a Moeche moito
antes que a calquera outro concello da comarca. Iso ten como
vantaxe que a rapazada escusa andar apurada na noitiña do 5
tentando achegarse a eles para recordarlles o que xa lles escribiron nas cartas. É máis: que Melchor, Gaspar e Baltasar pasen
primeiro por aquí significa que as nenas e nenos os terán para
si un bo pedazo, de maneira que a atención personalizada por
parte das SS.MM. estará totalmente garantida.
O Concello organizará coa colaboración da ANPA do CEIP San Ramón a festa de benvida que merecen estes persoeiros. Os
Magos de Oriente chegarán á nave do mercado sobre as 19.00h., pero no lugar xa haberá moito rebumbio desde as 16.30h.,

momento en que comezarán todas as actividades coas que ir animando o ambiente: música, un obradoiro de maquillaxe,
unha tirafonda xigante para apuntarlle a bonecos de neve, inchables, etc. Para correr o frío haberá calefactores e tamén un
saboroso chocolate con churros que se servirá de balde a iso das 19.30h.
Ao día seguinte a cativería de Moeche poderá ir a calquera outra cabalgata coa tranquilidade de ter xa virado un dos choios
máis importantes do ano.

Programa Elfos e Calcetíns 2019

Por cuarto ano consecutivo, o Concello de Moeche participa na campaña de Nadal coa “Asociación Elfos y Calcetíns”, unha entidade sen
ánimo de lucro que pon en marcha polo Nadal unha iniciativa solidaria
e ilusionante. Dunha banda están os “Elfos” que se inscriben na súa
páxina web como doadores de agasallos e, doutra, están os “calcetíns”,
nenas e nenos de toda Galicia aos que van destinados eses regalos.
En Moeche temos calcetíns e algún elfo. Un ano máis a ilusión dos
pequenos e pequenas e os seus desexos faranse realidade grazas á
solidariedade de moitas persoas. Se queres ser Elfo para colaborar cos
calcetíns, só tes que preguntar no departamento de Benestar Social do
Concello ou informarte na web www.elfosycalcetines.org.

E, durante as festas... tamén Deporte en familia

26, 27 e 30 de decembro
Para os días de vacacións que hai entre o Nadal e Aninovo, o Concello tamén organizou un programa completo de actividades
deportivas. Desenvolveráse en horario de mañá e os días máis movidos serán o mércores 26 e o xoves 27 de decembro no
pavillón municipal con patinaxe e xogos tradicionais respectivamente.
O luns día 30 no local social de Abade a cousa vai de ximnasia posicional, xa que se fará un adestramento introdutorio ao
método pilates, dunha maneira divertida aprenderemos a relaxarnos, corrixir malas posturas con exercicios centrados no
desenvolvemento psicomotriz.
Data
Xoves 26 de decembro
Venres 27 de decembro
Luns 30 de decembro

Deporte
Iniciación á patinaxe
e xogos
Xogos e deportes tradicionais
Pilates e xogos infantís

Lugar
Pavillón Municipal
Pavillón Municipal
Local social de Abade

Idades

Horarios

De 3 a 15
anos

11 a 13 h.

Prezo programa: 3€. É necesario apuntarse o 20 de decembro como moi tarde no 981 404 006, no correo daniel.feijoo@moeche.gal ou
ben presencialmente na oficina do departamento de Deportes.

Curso da Aula TIC: Saúde no móbil

Todos os xoves do 9 de xaneiro ao 27 de febreiro
Os teléfonos móbiles intelixentes ofrecen múltiples posibilidades para facilitarnos o día a día. Alén de falar,
chatear e acceder ás nosas redes sociais, estes dispositivos tamén nos permiten facer cousas relacionadas
coa nosa saúde. ¿Cales?, pois por exemplo solicitar
cita previa no Centro de Saúde sen necesidade de chamar, consultar informes médicos, instalar aplicativos
de emerxencias para avisar unha ambulancia só con
pulsar un botón... pero tamén poden ser de axuda para
controlar a nosa dieta, facer máis exercicio ou manter
en forma a nosa memoria.
De todas estas posibilidades falarase no curso que ofrecerá a Aula TIC -situada na biblioteca municipal- todos os xoves entre as 10 e as 12.30h. desde o 9 de xaneiro ao 27 de febreiro. Podedes apuntarvos pasando polo Concello ou chamando
ao teléfono/whatsapp 616 016 793.
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As bolsas escolares e axudas ao transporte poden
solicitarse ata o 18 de decembro

O Concello reservou este ano unha partida global de 12.000 euros para botarlles unha man ás familias con rapazada en idade
escolar ou que teñan mozas e/ou mozos estudando fóra. Unha contía que se distribuirá entre solicitantes que cumpran os requisitos e que teñan matrícula no CEIP San Ramón ou en centros de ESO, Bacharelato, Formación Profesional, universidades,
ensinanzas superiores de música, artes escénicas ou artes plásticas e deseño, sempre que se trate de institucións públicas.
Hai dúas modalidades compatibles entre si e con axudas doutros organismos (agás coas do MECD): unha para gastos educativos e outra para gastos de transporte, á que poderá acollerse o alumnado que deba desprazarse fóra do concello para ir
a clase. A contía total de ambas bolsas pode chegar -dependendo da renda familiar- a 475€ por estudante.
As contías que se poderán percibir veñen definidas en tramos segundo os estudos e o tipo de axuda que se solicite -para
actividade e/ou para desprazamento- e, en calquera caso, pola renda per cápita da familia referida ao exercicio fiscal de 2018.

Transparencia municipal

Adxudicados máis de 187.000 euros en distintos proxectos

No anterior Andaina anunciabamos que estaba aberta a licitación de varias obras que no mes de novembro xa foron adxudicadas e algunhas delas xa comezaron a executarse. Trátase de proxectos que atenden, por un lado, á mellora da rede viaria
e da seguridade á beira das estradas, por outra, a actuacións en materia de aforro e eficiencia enerxética.
A maior parte das obras fináncianse con cargo á liña provincial do POS Adicional deste ano e no caso dos proxectos relacionados co aforro en electricidade parte dos cartos ponos o Concello. A outra parte provén dunha subvención da Dirección Xeral
de Administración Local e dunha axuda FEDER xestionada polo Instituto Enerxético de Galicia.
Procedementos abertos simplificados
Prezo de
Prezo de
Proxecto
Adxudicataria
Financiamento
licitación adxudicación
Aglomerado da estrada das Pedreiras Construcciones Saavedra 73.238,19€ 69.575,00€ POS +2019
e do recinto feiral
y López
Reparación dos camiños da Ribeira e Canarga Construcciones 33.568,90€ 27.996,00€ POS Adicional 2019
tramo de estrada en San Xiao
Camiño das Filgueiras
José No Mantiñán e Hijos 31.929,96€ 22.500,00€ POS Adicional 2019
Formación de marquesiñas e peche
Groma Obras
30.636,98€ 27.576,35€ POS Adicional 2019
de colectores
Contratos menores
Instalación de calefacción de biomasa Rama Hidráulica
9.202,00€ Subvención INEGA e
no Pereiro
Concello
Iluminación led na zona da rúa Cristo Halmann Energie
30.595,36€ Subvención D.X. de
do Rañal-Centro de Saúde
Admin. Local e Concello
Total:
187.444,71€
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As asembleas veciñais desenvolveranse a primeira
quincena de xaneiro

A área de Participación veciñal xa ten programado o calendario de asembleas veciñais co obxectivo de que todas e todos
poidamos participar coas nosas propostas na mellora do concello. A rolda percorrerá todas as parroquias entre o 8 e o 15 de
xaneiro. As xuntanzas son o foro no que o Goberno local nos expón os proxectos que se acaban de facer, aqueles que están en
marcha e os que teñen previsto executar de cara ao ano que comeza, recollendo para iso as ideas e necesidades de cada zona.
Ademais, as asembleas funcionan como punto de encontro e debate sobre moitas outras cuestións que nos afectan, aínda que
non dependan directamente do Concello, como por exemplo os problemas do tren e a mellora das comunicacións ou a situación
da atención sanitaria. Asuntos importantes que o Concello debe asumir como propios para trasladarllos ás Administracións
responsables. Por iso é importante que participes acudindo á xuntanza da túa parroquia. Todas comezan ás 19.30h.
Santa Cruz - mércores 8 de xaneiro, antigo local electoral
Abade - xoves 9 de xaneiro, Centro Cultural Francisco Piñeiro
San Xurxo - venres 10 de xaneiro, local social O Pereiro
San Xoán - martes 14 de xaneiro, Casa do Concello
Labacengos - mércores 15 de xaneiro, nave do Ventoeiro

Entidades municipais
Programación da A.VV. Labacengos
As entidades veciñais tamén teñen preparada unha completa programación para este
mes de decembro. A de Labacengos mantén o seu calendario de cursos e, ademais,
organiza outras actividades específicas, como é o caso da excursión que fará á feira
de Vila Nova de Cerveira e a Vigo o sábado 14 de decembro.
Empecemos falando dos cursos. Todos os martes entre as 16 e as 19.00h. o Centro Cultural Francisco Piñeiro (Abade)
acolle as actividades de manualidades, onde se toca o ganchillo, a calceta, a pintura, o patchwork e o bordado. Ademais,
tanto os martes coma os venres de 21 a 22.00h. ofrécense clases de Zumba no local social do Ventoeiro.
Desde a asociación infórmannos que en decembro se adianta ao sábado 18 a xuntanza veciñal de todos os meses para
afastala das datas centrais do Nadal.
Por outra banda, a entidade tamén nos manda aviso de que o sábado 14 vai haber unha excursión a Portugal e a Vigo.
Pola mañá haberá visita libre ao mercadiño de Vilanova de Cerveira, logo xantarase un menú típico -arroz caldoso de marisco,
bacallau, sobremesa, pan, bebida e café- e, xa pola tarde emprenderase a volta facendo parada en Vigo para dar unha
volta polo centro e ver a afamada iluminación do Nadal instalada na cidade.
O prezo da viaxe son 35€ para persoas socias e 40€ para non socias. As prazas son limitadas e cómpre apuntarse o
antes posible no teléfono 606 729 038. Nese número tamén nos anotan para calquera das outras actividades da asociación.

Val de Moeche organiza un curso de repostaría e menús do Nadal e
adiántanos as previsións de xaneiro
A asociación veciñal Val de Moeche tamén ten interesantes previsións en axenda
de cara ás próximas semanas. Pásannos información de tres: un curso de doces e menús do Nadal, outro de
cociña xa para xaneiro e, quizais a cita de maior relevancia, a asemblea xeral de persoas socias que se celebra
ao pouco de empezar o ano.
O curso de doces e de menús do Nadal impartirao Tamara Iglesias, responsable da Tapería Plaza, en Mugardos, auténtico
templo dos petiscos elaborados con materia prima da máxima calidade e cunha presentación espectacular. Con ela veremos
preparacións sinxelas, saborosas e que quedarán certamente lucidas nas mesas destas festas. O curso terá lugar no local
social do Pereiro os días 16 e 17 de decembro entre as 18 e as 20.00h.
A actividade culinaria no Pereiro non parará aí, xa que o 20 de xaneiro arrancará un curso de cociña que se desenvolverá
todos os luns de 18 a 20.00h. O prezo da participación son 20 € mensuais para persoas socias e 25 €/mes para non socias.
As inscricións en calquera destas dúas propostas hai que facelas chamando ao 622 916 160.
A última convocatoria do Val de Moeche é a Asemblea Xeral Ordinaria, fixada para o sábado 18 de xaneiro ás 16.30h. en
primeira convocatoria e para as 17.00h. en segunda convocatoria. Trataranse os
puntos habituais: lectura e aprobación da acta, altas e baixas de persoas socias,
balance anual, rogos e preguntas, etc. Ao rematar cos asuntos da orde do día
haberá unha actuación musical e degustarase un chocolate con churros.
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