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Participación cidadá

Exposición ao público do Inventario de camiños municipais,
do 13 de outubro ao 14 de novembro
A comezos de ano o Concello contratou a realización do inventario de camiños, mais a situación do COVID 19 obrigou a demorar
os traballos de campo durante uns meses. Pero xa está rematado e listo para expoñer ao público con case 600 camiños públicos rexistrados nas cinco parroquias. Realizouse cos datos da concentración parcelaria, o catastro histórico de 1956, o
catastro actual, o vello inventario de camiños municipal e a toma de datos en campo.
De momento ofrécese a imaxe e datos básicos dos camiños,
pero tras a aprobación final, calquera persoa poderá consultar
todos os datos e características de cada camiño público na
páxina web do Concello.
A exposición ao público ten como fin que a veciñanza siga
facendo achegas, para presentar alegacións, para determinar
cales son públicos e, sobre todo, para que o Concello coñeza
de forma clara o que pertence ao público.
O período de exposición ao público comezará o 14 de outubro
e rematará o 14 de novembro.

Lugares de exposición:
• De luns a venres na Casa do Concello, de 9.00 a 14.00 h
• Para os sábados, de 10.30 a 14.00 h na nave do Mercado
• Na paxina web www.moeche.gal Para presentar alegacións
facilitarase un formulario específico que deberá acompañarse da documentación acreditativa do que se expoña na
alegación.

Benestar Social

Amplíanse os servizos de Axuda ao Fogar e de
Xantar na Casa

A Xunta de Goberno Local aprobou recentemente unha engádega ao convenio do servizo de Xantar na Casa que permitirá
ofrecerlle o programa a máis persoas. O acordo de ampliación asinarase nestes días coa Consellería de Política Social, a quen
o Concello lle solicitou aumentar a prestación máis alá das urxencias xeradas pola situación sanitaria da COVID-19. O servizo
duplicarase e poderá atender ata 10 persoas usuarias fronte ás 5 prazas que había ata agora.
Calquera persoa que necesite información ou desexe solicitar a tramitación
do servizo de Xantar na Casa -sempre que cumpra os requisitos- pode dirixirse ao departamento de Benestar Social chamando ao 981 404 006, ext. 1.
As beneficiarias recibirán no seu domicilio sete bandexas diferentes co xantar para
cada día da semana por un prezo diario de 1,67€., xa que o resto do custe asúmeno
a Xunta e mailo Concello.
Outro servizo que ampliou a súa capacidade é o SAF. Co financiamento da Deputación da Coruña, da Consellaría de Política Social e do propio Concello puidéronse
contratar dúas persoas máis -pasouse de 4 a 6- de xeito que se pode atender a máis
dependentes.

Cultura e Ensino

A Anpa e o Concello facilitaranlles mascarillas e filtros a
todas as nenas e nenos do CEIP San Ramón
A asociación de nais e pais do CEIP e o Concello de Moeche acordaron mercar conxuntamente máscaras lavables e filtros para
logo distribuílos entre toda a rapazada do centro. Haberá tres talles para adaptarse ás distintas idades e todas as máscaras
confeccionaraas a costureira local Natalia Fraguela. As máscaras fabricaranse con material homologado a 30 usos. Con cada
unha entregaranse 60 filtros, tamén homologados, de maneira que se poderá seguir utilizando a máscara despois dos 30 lavados. Ademais, pola parte interior levarán bordado o nome de cada nena ou neno.
Tendo en conta a obrigatoriedade do seu uso e que non se facilitan desde a Consellería de Eduación nin de Sanidade, esta
iniciativa ten como obxectivo colaborar coas familias no cumprimento do protocolo da Consellaría de Educación.

Labores de desinfección de instalacións escolares
O Concello ampliou o servizo con recursos propios e a empresa adxudicataria está encargándose das desinfeccións e limpezas obrigatorias durante a xornada lectiva. O Concello asume as tarefas extraordinarias de desinfección das instalacións
ainda que non recibe fondos económicos e de que as accións de control e prevención de enfermidades sexan competencia
de Sanidade.

Os tesouros arqueolóxicos do castelo volven a Moeche
até o 15 de novembro
Na sala de exposicións do Centro de Interpretación das Revolucións
Irmandiñas xa se poden ver desde mediados de setembro algúns
dos obxectos recuperados nas escavacións que se desenvolveron no
castelo entre 1991 e 2006.
Son fragmentos de cerámica e louza acompañados de dúas moedas
con máis de 500 anos de antigüidade. Pezas de grande valor histórico que nunca foran expostas ao público e que agora retornan á casa
para seren exhibidas e axudarnos a coñecer un pouco máis a nosa
historia e a vida que tivo a fortaleza no pasado.
A mostra permanecerá en Moeche até o 15 de novembro e pode visitarse nos períodos de apertura habituais da fortaleza, que manterá
o horario de verán até mediados de outubro: de martes a venres de 11.30 a 13.30h. e de 16.30 a 19.30h., mentres que
as fins de semana e festivos o horario de apertura amplíase de 11 a 14.00h. e de 16.30 a 20.00h.
A exposición A historia de Moeche a través dos seus achados é unha cesión temporal dos fondos gardados no Museo
Arqueolóxico e Histórico da Coruña, situado no Castelo de Santo Antón, aínda que o Concello non renuncia a que estes
tesouros arqueolóxicos fiquen de maneira permanente no centro de interpretación.

A Aula TIC organiza tres cursos para o mes de outubro
A aula de formación en novas tecnoloxías do Concello de Moeche empeza curso en outubro. Máis ben cursos, xa que serán
tres as accións que se ofrezan durante todo o mes os martes, mércores e xoves en horario de mañá. Os temas elixidos teñen
moito que ver coa actual situación e preténdese que as persoas participantes, especialmente as de maior idade, aprendan
a desenvolverse con ferramentas que lles sexan de axuda para comunicarse, mercar en Internet e mesmo controlar o seu
estado de saúde.
Todos os cursos faranse desde a casa a través de videoconferencia e con titorías presenciais -de ser necesarias- con cita
previa. Hai que ir anotándose xa a través do correo aulaticmoeche@gmail.com ou chamando ao 616 016 793.
Para participar é imprescindible dispoñer de ordenador, táblet ou móbil e conexión á rede.
CURSO

DÍAS

HORARIO

Uso da videoconferencia

martes 6, 13, 20 e 27 de outubro

10 a 11.30h.

Compras seguras por internet

mércores 7, 14, 21 e 28 de outubro

10 a 11.30h.

Saúde no móbil

xoves 8, 15, 22 e 29 de outubro

10 a 11.30h.
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Noites de cine
No verán tivemos cine ao aire libre e no outono volvemos telo
a cuberto co pase de dúas películas de éxito e de produción
galega que se proxectarán na Nave do Mercado con entrada
gratuíta, aínda que con aforo limitado.

Domingo 4 de outubro, 20.30h.:
“María Solinha”
O filme de Ignacio Vilar recupera dun xeito novidoso a figura
histórica de María Solinha, muller acaudalada e adiantada
ao seu tempo que sufriu os tormentos da Santa Inquisición
acusada de bruxaría. A película chega a Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña e será o propio director quen faga unha pequena introdución para logo, trala proxección,
participar nun coloquio co público.

Sábado 10 de outubro, 20.30h.:
“A sombra da lei”
Neste caso trátase dunha película de acción policial ambientada nos convulsos anos 20 barceloneses. Dirixida polo monfortino Dani de La Torre e protagonizada por Luís Tosar e Michelle Jenner, “A sombra da lei” ofrece unhas espectaculares
recreacións virtuais da cidade e todos os alicientes para entreternos durante hora e media. Como curiosidade cabe mencionar que varias escenas se rodaron na costa ferrolá.
A proxección forma parte do catálogo de espectáculos da Rede Cultural da Deputación da Coruña e as entradas poden reservarse chamando ao Concello -981 404 006- ou a través de correo@moeche.gal.

Ler Conta Moito alimenta a curiosidade polo saber
O programa Ler Conta Moito é unha iniciativa da Rede de Bibliotecas
públicas de Galicia que ofrece unha chea de espectáculos de animación
á lectura, todos eles de pequeno formato e dirixidos maiormente a público
infantil, familiar e centros de ensino. A biblioteca municipal acollerá durante o mes de outubro tres destas propostas, para as que se pode reservar
localidade no 981 404 006 ext.2 ou en correo@moeche.gal
Sábado 3 de outubro, 11.30h.: “Tecendo soños”, obradoiro para bebés conducido por Esperanza Mara Filgueira Rama no que mostrará cancións de berce tradicionais e distintos xogos de estimulación sensorial.

Venres 16 de outubro, 18.00h.: “Cantigas das operarias das conserveiras galegas do século XIX”, etnografía musical explicada por Musicarte dun xeito moi sinxelo e accesible co que
descubrirmos unha parte do noso patrimonio inmaterial.
Venres 23 de outubro, 12.15h. (para alumnado do CEIP San Ramón): “Museo científico”, onde Xesús Fernández Alonso
ensinará máis de 20 experimentos espectaculares, seguros e doados de facer na casa.

Igualdade
Un programa moi especial para o 25 de novembro, Día Internacional contra a violencia de xénero
A área de Benestar Social e Igualdade preparou varias actividades co gallo do 25-N, data fixada pola ONU como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra das Mulleres. Un día de reivindicación, de esixirlle á sociedade que remate o
machismo asasino, pero tamén de seguir concienciando sobre unha igualdade urxente e necesaria
que non debe facer distincións por razóns de xénero.
A actual situación sanitaria acentuou os desequilibrios home-muller que se viven en distintos ámbitos e por iso neste momento fai falla multiplicar os esforzos para que a mensaxe se escoite alta e
clara: querémonos libres, querémonos vivas!
Levarase a cabo unha campaña nas redes sociais publicando vídeos de rexeitamento
da violencia gravados pola veciñanza, as empresas, o tecido asociativo, a comunidade
educativa e, en xeral, por calquera que queira sumarse á iniciativa.
3

Para participar débese chamar ao 981 404 006 ou enviar un correo electrónico a concellodemoeche@gmail.
com antes do 26 de outubro. Enviarémosvos as indicacións necesarias para facer o voso vídeo, que logo se compartirá
no Facebook municipal, ben de maneira individual ou formando parte dunha peza de maior duración.

Homenaxe á canteira Soledad Campos Gil. Domingo 25 de outubro, 12.30h. no adro de San Xurxo
Outro dos eventos previstos polo Concello é unha homenaxe pública a Soledad Campos Gil, veciña de Felgosa, na parroquia de San Xurxo. Soledad
naceu en 1901 no seo dunha familia de canteiros que traballaron sempre
o toelo.
Ser muller non lle impediu continuar coa tradición familiar e mesmo se
especializou en extraer, cortar e preparar pequenos anacos de serpentinita
-unha das rochas que compoñen o toelo- para venderllas aos estaleiros da
ría, onde se utilizaban para marcar as liñas de corte das chapas e calquera
outra medida que cumprise facer visible sobre o aceiro.
Mantívose activa case até a súa morte, en 1993, e a súa figura deixounos
patente que non hai profesións “de homes” nin “de mulleres”, senón traballos feitos por persoas. Soledad deixounos tamén -seguramente sen sabelo
nin pretendelo- un exemplo inspirador de afouteza compartido con moitas
outras mulleres de Moeche, ao que agora se lle quere render o tributo que
non se lle ofreceu en vida.
Será o día 25 de outubro ás 12.30h. na súa parroquia natal, en presenza
de familiares e da veciñanza, cando se descubra unha figura na súa honra
esculpida en pedra de Moeche, obra do artista Carlos García. O acto tamén será en certo modo unha reivindicación do propio toelo, como pedra
característica do noso concello, xeradora de actividade económica arredor
de si e un dos elementos xeolóxicos destacados do Proxecto de Xeoparque
do Cabo Ortegal.

Sábado 21 de novembro, 19.30h. no Centro Sociocultural Francisco Piñeiro (Abade): Contacontos “Mulleres
de sal, mulleres de Terra”
Trátase dunha sesión de contos de creación propia e de tradición oral na que se combina a narración co teatro de obxectos.
Todos eles teñen en común mulleres cun papel activo, que conforman un universo feminino rico e diverso e que promoven
relacións baseadas na igualdade e o respecto. O espectáculo chega da man da Rede Cultural da Deputación da Coruña. Para
reservar entrada -gratuíta- fai falla contactar co Concello no 918 404 006 ou enviar unha mensaxe a correo@moeche.gal.

Concurso de lemas contra as violencias no CEIP San Ramón
Se todo vai ben, e a situación sanitaria o permite, como cada ano o CEIP San Ramón levará a cabo o concurso de lemas contra
a violencia, no que a cativería demostrará o seu talento e implicación nun tema tan importante como é a igualdade. Un xurado
elixirá e premiará as mellores frases de entre todas as participantes.

Deportes

Aberto o prazo de inscrición nas Escolas Deportivas Municipais

Pouco a pouco e con moita prudencia imos retomando a actividade sociocultural, que para este outono trae varias citas
empezando polo comezo das escolas deportivas. Para ofrecer as máximas garantías foi necesario reducir os grupos a 8-10
persoas como máximo e, no caso de que haxa máis demanda, ofertar horarios alternativos a maiores para que ninguén quede
sen practicar o que lle guste. Tamén se reduciu un chisco a duración das sesións ter tempo a facer as desinfeccións e para
evitar a coincidencia das persoas que saian coas que entran na seguinte quenda. As tarifas deste curso non contemplarán a
opción dunha sesión, só para 2 ou 3 sesións semanais, e manteranse as reducións vixentes ata agora.
As inscricións poden facerse desde o 1 de outubro a través da Sede Electrónica ou de maneira presencial no departamento de Deportes en horario de 9 a 14.00h. de luns a venres. Terán prioridade as persoas que xa asistiran ás actividades o
ano pasado e tamén as que estean empadroadas en Moeche.
As clases comezarán o 13 de outubro e será necesario cumprir con toda a normativa preventiva, para o que se entregarán
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follas explicativas moi doadas de comprender. De momento só imos comezar coas escolas deportivas para persoas
adultas. No caso das escolas infantís agardarase ata despois do Nadal e o seu desenvolvemento dependerá de que
se poida garantir o cumprimento das normas recollidas no
protocolo establecido pola Consellaría de Educación.

Calendario de actividades:
HORARIO
10.00 a 11.00

11.10 a 12.10

16.00 a 16.50
17.00 a 17.50

18.00 a 18.50

19.10 a 20.00
20.15 a 21.15

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

ACTIVIDADES DE MAÑÁ NO LOCAL SOCIAL DE ABADE
Pilates para
Pilates para
alumnado do curso
alumnado do curso
pasado (grupo 1)
pasado (grupo 1)
Pilates para
Pilates para
alumnado novo
alumnado novo
(grupo 2)
(grupo 2)
ACTIVIDADES DE TARDE NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO (Pilates en Abade)
Reservada para reanudación de actividades infantís ou outro
grupo de maiores no caso de alta inscrición
Ximnasia de
Ximnasia de
Ximnasia de
mantemento para mantemento para
mantemento para
maiores (grupo 1) maiores (grupo 1)
maiores (grupo 1)
Ximnasia de
Ximnasia de
Ximnasia de
mantemento para mantemento para
mantemento para
maiores (grupo 2) maiores (grupo 2)
maiores (grupo 2)
Pilates (grupo 3)
Pilates (grupo 4)
Pilates (grupo 4)
Spinning
Pilates (grupo 3)
Spinning

O cumprimento desta programación está condicionado polo número de solicitudes e, máis que nada, pola evolución da pandemia e as posibles restricións que poidan decretarse nas próximas semanas, razón pola que as actividades poden verse
modificadas ou incluso suspendidas.

Desenvolvemento local
O Concello aproba a concesión das axudas a autónomos e PEMES para a adaptación ás nova
normas COVID19
Ante a situación producida polo confinamento, o Concello convocou a finais do mes de xullo unha liña de axudas dirixidas a
autónomos e PEMES de Moeche que no marco da crise do COVID-19 estiveron obrigados a manter pechados os seus negocios.
Que unha vez finalizado o prazo para a presentación de solicitudes, presentáronse un total de 14 solicitudes e a continuación
abriuse un periodo para requirir a corrección dalgunha das solicitudes presentadas.
As 14 solicitudes presentadas foron aprobadas e asignáronse en total preto de 10.000 €, que van desde os 300 €
para menor cantidade solicitada ata o 1000 € para os de maior contía solicitada. As cantidades concedidas serán aboadas
neste mes de setembro.
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Obras e Servizos

En marcha varias licitacións por importe de 344.806,20€
correspondentes na súa maioría ao POS+ 2020

Desde o anterior Andaina, enviado a principios do verán, o Concello puxo en marcha varias licitacións públicas,
con contratacións importantes como o Centro de Desenvolvemento Rural, a renovación das bancadas do campo
de fútbol, un proxecto en materia de aforro enerxético, que case completará o cambio a tecnoloxía LED de todo
o centro urbano, e a contratación de proxectos de pavimentación de vías e camiños. O investimento total aproxímase aos 345.000 euros, financiados con cargo ao POS+ 2020 ou con fondos procedentes de axudas da Xunta,
da Unión Europea ou do propio Concello.
Empezamos polo proxecto de aforro enerxético, licitado
en algo máis de 31.200 euros máis IVE. Pendente de
adxudicación e ao que se presentaron 10 ofertas. Sanearanse báculos, renovarase o sistema de cableado e substituiranse as antigas lámpadas da rúa da Feira e da rúa Andrés
Gregorio Pérez Soto, por outras capaces de ofrecer máis luz,
de maneira máis uniforme e gastando moito menos, ademais
de vir preparadas para durar polo menos 50.000 horas. Calcúlase que este cambio rebaixará o consumo nun 88%. A factura
da luz desa zona baixará case na mesma proporción, pasando
dos 2.278,75€ anuais da actualidade a pouco máis de 450€.
As obras para transformar a antiga nave dos queixos nun centro
para a transformación alimentaria licitáronse en 157.162,35€.
Da obra encargarase Obras Gallaecia S.L., quen presentou
a mellor oferta cun prezo de 135.357,76€. A preparación das instalacións e a urbanización do seu entorno permitirá acoller
un espazo que será referente comarcal para o envasado e produción de todo tipo de elaborados, pero tamén como lugar de
aprendizaxe sobre como facer máis rendible o noso agro.
Das obras de reparación das bancadas e os vestiarios do campo de fútbol, licitadas en 115.845 euros, resultou adxudicataria
a empresa Construcciones Guerreiro Somozas S.L., quen se encargará nestes próximos meses de derrubar a antiga
cuberta de cemento e construír outra nova máis lixeira, ademais de preparar toda a zona dedicada ao público e a parte dos
vestiarios, seriamente afectados polas filtracións.
No apartado viario está en proceso de presentación de ofertas a contratación para pavimentar o camiño San XiaoVilachave-As Barbelas, en Labacengos, financiado co POS+ 2020 e con fondos municipais. Son 34.027€ para reparar
unha pista que comunica varios núcleos preto do límite con Cerdido. Farase unha limpeza en profundidade das cunetas en
todo o trazado, que anda nos 2,5 quilómetros de distancia e, ademais, entre San Xiao e Vilachave tamén se renovará o firme,
posto que desde este último lugar até as Barbelas a pista encóntrase en mellor estado.
Xa rematadas recentemente as obras das que se encargou a empresa local, Construcciones Jose No Mantiñan e Hijos,S.L.
Obras co-financiadas pola AGADER e o Concello conxuntamente, dentro do coñecido como “Plan de camiños”. Investíronse
40.700 euros no arranxo da estrada de San Xiao (Labacengos) e no camiño dos Acivros, no límite Cerdido.

Adxudicación do servizo de mantemento eléctrico e servizo de limpeza de edificios públicos e escola.
Tras rematar os contratos actuais dos servizos de mantemento dos servizos eléctricos e o de limpeza de edificios municipais
e o perído de interrupción de prazos administrativos pola situación do COVID 19, o Concello publicou o concurso público na
Plataforma de Contratos do Estado e adxudicou o servizo de mantemento eléctrico de todas as instalacións municipais e da
iluminación pública, á empresa Narontec S.L. por importe de 16.140,00€ máis iVE, e aprobou a adxudicación do contrato do
servizo dos edificios municipais e do CEIP San Ramón, para o que resultou adxudicataria a empresa Vázquez Garzón S.L.
por importe de 26.628,00€ máis iVE

Medio Ambiente

Recordatorios sobre os servizos de recollida de voluminosos e de plásticos agrícolas

O Servizo de recollida de voluminosos posto en marcha en 2015 é un dos que máis aceptación ten entre a
veciñanza. Porén, para que a súa xestión sexa asumible e para que os resíduos sexan tratados como é debido
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fai falla unha total implicación veciñal, é dicir, que teñamos todas e todos moi claro como funciona o servizo
e como debemos utilizalo.
1. Sempre se debe contactar co Concello -981 404 006 ou correo@moeche.gal- para solicitar a recollida, nunca deixar os
voluminosos ao pé dos colectores sen apuntarse previamente.
2. Cando chamemos teremos que indicar para que tipo
de material se solicita a recollida e en que cantidade, xa que o camión ten unha capacidade limitada e fai
falla saber de antemán canto traballo haberá que facer
para poder planificar o servizo de maneira eficiente. Polo
tanto, non deixedes nunca máis cousas das solicitadas.
3. En relación co anterior tamén é moi importante ter en
conta que o servizo NON RECOLLE restos de construción -uralitas, tellas, ladrillos, palés, tuberías, etc.-,
TAMPOUCO RECOLLE rodas, pneumáticos, aceites,
baterías, restos de vehículos, restos de podas, nin moito
menos residuos perigosos ou tóxicos, incluídos os recipientes que os contivesen.
4. Os voluminosos hai que depositalos no lugar que
nos indiquen desde o Concello na noitiña do día
antes da recollida, nunca con varios días de antelación, xa que é unha conduta sancionable e estaremos ofrecendo innecesariamente unha mala imaxe do noso territorio.
Se falamos da recollida de plásticos agrícolas -un servizo que a Xunta deixou de prestar e que agora asume o Concello-,
tamén hai varias cousas que se deben ter en conta para que o servizo sexa eficiente e útil desde o punto de vista ambiental:
1. Igual que cos voluminosos, hai que contactar co Concello para solicitar a recollida.
2. Os plásticos deben estar xa xuntos ou amoreados nun punto determinado e que sexa accesible para o camión
ou para o guindastre (o persoal municipal non pode andar apañando plásticos aquí e acolá nin levándoos á rastro até o
remolque).
3. Non se recollerán plásticos que conteñan polo medio ferros, terróns e calquera outro elemento distinto do
propio plástico. Sobra dicir que na mesma recollida non poden ir voluminosos, para os que se debe facer solicitude á parte.
4. As persoas que precisen certificado de recollida destes materiais deben indicalo no momento en que soliciten o servizo.
Por último, desde o Concello insistimos en que se debe reducir, reutilizar e reciclar todo o posible e usar correctamente os
colectores para cada tipo de residuo. Neste sentido recordamos que os restos orgánicos poden converterse nun fertilizante
excepcional por medio da compostaxe. Se temos esterqueira podemos valernos dela e, se non, temos a opción de pedir no
Concello un composteiro doméstico. Proximamente farase unha nova distribución gratuíta destes depósitos, para o que fai
falla xuntar un mínimo de 20 solicitudes. Se queres un só tes que chamar ao 981 404 006 ou mandar un correo electrónico
a correo@moeche.gal.

Apertura de novos negocios
Taller de costura Natalia Fraguela
Desde o último Andaina abreu no concello un novo negocio que xa leva uns meses ofrecendo os seus
servizos, trátase do taller de costura a cargo da modista Natalia Fraguela. Situado fronte ao campo
da festa en San Ramón confecciona roupa en xeral, traxes, vestidos de cerimonia, cortinas, etc. mais
tamén realiza amaños, mascarillas, etc. Tlf; 604 066 383

Carpintería Nuevo Tronco S.L.
Esta carpintería abre en substitución da que pechou hai uns meses,
e faino baixo o nome Nuevo Tronco, ofrecendo os mesmo servizos e
produtos. Situada en Mil de Arriba, Abade. Tlf; 981 404 373

Próxima apertura de Mercería O Comercio
Mercería “O Comercio” abrirá as súas portas na segunda quincena de outubro da man de Ariadna
Breijo. Poderemos adquirir artigos de mercería, roupa de cama, accesorios de costura, roupa interior,
toallas, manteis, etc. Situado na rúa da feira, ao pé da farmacia (antigo comercio).
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Actividades entidades municipais
“Socorro”, teatro o 25 de outubro no Ventoeiro. Rede Cultural da Deputación
A A.VV: de Labacengos acolle a obra teatral “Socorro”, dentro das actividades da Rede Cutlural da
Deputación e o Concello de Moeche. A obra estará representada polo grupo da SCR A Pombiña
de Pedroso o 25 de outubro a partir das 17.00 h. no local do Ventoeiro. Trátase dunha comedia
para escachar coa risa á que, por mor da actual situación e a limitación de aforos, só se poderá asistir con reserva previa. Desde
a entidade prégaselles ás persoas socias que chamen ao 606 729 038 antes do 18 de outubro para confirmar a súa
localidade. As reservas para persoas non socias estarán abertas no mesmo teléfono entre o 19 e o 24 de outubro.
A entidade recorda que se manteñen as clases de zumba os martes e xoves ás 21.00h. e que aínda hai algunhas prazas dispoñibles. Ademais envían unha mensaxe a todas as persoas socias e ao resto da veciñanza de Moeche: “Este ano sería o noso
XVI aniversario, pero esperamos poder celebralo con todas e todos vós cando poidamos ter máis aforo. Coma sempre, moitas
grazas a todas as persoas asociadas”. Así mesmo, lembran que todas as súas actividades culturais e deportivas poden verse
modificadas ou suspendidas en función da evolución da situación sanitaria.

Outras administracións
Novas liñas de bus para Moeche e transporte escolar compartido da Dirección Xeral de Mobilidade.

Novo deseño do Programa de Transporte Público de Galicia
A Dirección Xeral de Mobilidade integra nos novos servizos de transporte público unha parte das propostas presentadas polo Concello nas reunións mantidas entre a Alcaldía e os representantes da dirección xeral para a planificación do transporte público. Desde o luns 21 de setembro ofrecense dúas novas liñas regulares de transporte:
1 Moeche-As Pontes, por Somozas e Recemel, de luns a venres, excepto festivos:
- Moeche-As Pontes: saída 7.30 h; chegada 8.10 h (paradas en San Ramón e Balocos).
- As Pontes-Moeche: saída 12.15 h; chegada 12.55 h (paradas en San Ramón e Balocos).
2 - As Pontes-Ferrol; Ferrol-As Pontes, tamén de luns a venres, excepto festivos:
Paradas en San Ramón dirección Ferrol: 11.27 h, chegada a Ferrol 12.20 h.
Paradas en San Ramón dirección As Pontes: 17.53 h; chegada ás Pontes 18.35 h.
Percorrido: As Pontes, As Somozas, San Ramón-Moeche e San Sadurniño, no cruce da Carreira cara ao polígono das Lagoas
e á rotonda de Freixeiro, continúa pola Estrada de Castela ata Faxardo e ata o hospital Novoa Santos e a “Residencia”, o CHUF
e vai rematar á estación de autobuses de Ferrol. O mesmo percorrido farase en sentido inverso.

Transporte a demanda polas parroquias previa chamada telefónica
O transporte escolar será compartido en toda Galicia a partir deste curso e, conforme á información que nos achega a Dirección
Xeral de Mobilidade, naquelas paradas que na se publicitn como “a demanda”, é obrigatorio chamar o día laborable anterior para
reservar, se non o bus non parará.
INFORMACIÓN E RESERVAS NO 988 687 800, de luns a venres de 8 a 19 horas, onde informarán sobre
calquera dúbida respecto dos horarios ou traxectos, cales son a demanda e faránse as reservas. Tamén
na web www.bus.gal ou no correo electrónico: baixodemanda@xunta.gal
O transporte escolar en Moeche é compartido con San Sadurniño e, polo tanto, as paradas percorren os dous concellos en
horario habitual do bus da escola: Rutas:
-San Xoán-San Xurxo: San Ramón, Campos do Foxo. A Vila-O Souto-Requiá, Penasalbas-Portogonzalbo-Piagolongo e á inversa.
-San Xoán-Abade: con saída de San Ramón, Balocos, Mil de Abaixo2 Mil de Abaixo, Mil de Arriba, Trieiro, Louridos, Finlle,
Seixo, Casanova, Gundiao, Vilariño, Monte e Cruz da Reina ata San Sadurniño.
-San Xoán-Santa Cruz-Labacengos: San Ramón, Balocos, Ferrería (a demanda), Igrexa. A Ermida, O Confurco, Casatellada,
Loureiro, San Xiao de Abaixo, San Xiao de Arriba, Barbelas, Denoeiro, A Ribeira, A Igrexa-Labacengos, A Veiga e á inversa.
-San Xoán-San Xurxo: paradas en Piagolongo, Penasalbas, Requiá, A Vila-Souto, Casabranca e
San Ramón, continúa para San Sadurniño.
Para reservar: a reserva só será necesaria para as paradas “a demanda” e
para facela haberá que chamar a véspera ao 988 687 800 (en horario de 8.00
a 19.00h. Hai que ter á man o DNI e indicar as paradas entre as que quere
viaxar e logo asignaráselle un número de confirmación que hai que presentar
ao condutor ou condutora. Esa confirmación tamén se pode obter por correo
electrónico. Se finalmente non se vai facer a viaxe, é importante avisar e anular
a reserva.
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