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O Concello programa un Nadal diferente... coas limitacións
sanitarias
Malia a situación excepcional e as restricións en vigor, Moeche non renuncia a ter un Nadal igual de máxico que
outros anos, aínda que adaptando a súa programación de eventos para ofrecer a máxima seguridade. No concello teremos unha iluminación
que ambiente as festas e
tamén contaremos con actividades dirixidas ao público
familiar, especialmente para
as nenas e nenos, que se
farán coincidir cos mercados
especiais do Nadal e Reis dos
días 12 e 19 de decembro -o
26 non se celebrará- e do 2
de xaneiro. Eses días tamén
haberá sorteos de produtos
do propio mercado, vales para
os restaurantes locais, pases
para as xeorutas de 2021 e
mesmo un abono familiar para
cando volva abrir a piscina
municipal.

Mercado no Nadal
Na nave do Mercado atoparemos unha ampla
variedade de produtos frescos e elaborados,
pan, peixes, flor e agasallos cos que ter ben
abastecidas as nosas despensas e mesmo ir
adiantando compras para as datas centrais
das festas.
Xa empezou o sábado 12 cun obradoiro para todas as idades ofrecido por Tania Couce,
quen ensinou a decorar as nosas mesas con
espectaculares centros florais e varios veciños
gañaron no sorteo pases para unha xeorruta
do Toelo, para un xantar en Restaurante Delfino, ou no Mesón O Campo, ou ben un bono de
50€ para compras no propio mercado.

Mercado do sábado 19:

Obradoiro familiar de sobremesas de Nadal, ofrecido neste caso pola nosa veciña Eva Quetti. Ensinaranos a preparar unha riquísima sobremesa coa que poñerlle un punto doce ao remate dos xantares e ceas que nos agardan nas próximas
semanas. As nenas e nenos participantes deberán asistir obrigatoriamente na compaña dunha persoa adulta. As inscricións
hai que facelas antes das 12.00h. do venres 18 contactando co Concello.
E máis sorteos... con cada compra que fagamos durante a xornada recibiremos o noso boleto para entrar no sorteo dun
grande lote de produtos, dun vale para xantar na Taberna Irmandiños (50€), outro polo mesmo valor en Casa Pena e dous pases
para unha xeorruta por mina Piquito.

Mercado de Reis, sábado 2 de xaneiro: recén estreado o 2021, o mercado terá dous obradoiros dirixidos á rapazada
con animación musical de La GuaGua
Obradoiro de Slime -algo parecido ao blandiblub de
toda a vida-, as 11.30 h
Obradoiro elaboración de cartas ao Reis, 12.00 h
Haberá dúas quendas, unha ás 11.00 e outra ás 12.00h.
para un máximo de 10 nenas e nenos en cada unha delas.
As inscricións deberán facerse como moi tarde o xoves 30
de decembro ás 12.00h. a través do 981 404 006 ou do
enderezo correo@moeche.gal. No mercado haberá unha caixa de correos para botarlles a carta a
Melchor, Gaspar e Baltasar.
E teatro para toda a familia con Lidia Botana e o seu espectáculo Feira de linguas, a partir das 12.30 horas.

Visita do Reis Magos ao Mercado
As Súas Maxestades de Oriente pasarán pola nave do Mercado o sábado 2 arredor das 13.00 horas para recoller as cartas que lles deixemos e ver como participan os máis novos nos
obradoiros, pero deberemos manter as normas que nos marquen, con mascarilla, mantendo a distancia que todas as persoas
debemos respectar para termos un Nadal seguro e depositando as cartas nas caixas de correo instaladas na nave.
E como non, sorteos para os máis novos. Con cada compra levaremos un agasallo moi doce e, ademais, a rifa para participar
no sorteo do día: unha cesta infantil, un lote de libros e un bono familiar para a temporada 2021 da piscina municipal (se non
puidese abrir, o bono sería válido para a temporada 2022). Cómpre sinalar, por último, que todos os boletos non premiados
en cada sorteo quedarán na urna e entrarán no seguinte.

Feira
Lembrade que a feira segue coma sempre e os días 11 e 23 hai feira en San Ramón cunha chea
de mercadorías de proximidade, da máxima calidade e con prezos sen competencia. Por sorte só
nos vimos obrigados a suspendela, como se anunciou, o 23 de outubro , para adaptala ás novas
medidas comunicadas pola Xunta de Galicia o pasado 22 de outubro.
Pese a que os peches perimetrais que sufriron varios concellos próximos non permitiron a moita
xente vir á nosa feira, por precaución e sentido común, os produtores que participan na feira
habitualmente procuran manter a súa a oferta e agardan por todos nós.

Domingo 27 de decembro, 17.30h.: Concerto de Nadal no castelo con Paloma
Suanzes
O Concello recupera para o último domingo do ano a actuación de Paloma Suanzes
que formaba parte do programa Castelo de Sons programado para o verán e que
tivo que suspenderse daquela por razóns preventivas.
A cantautora repasará o seu repertorio de composicións propias e versións de
temas galegos ben coñecidos nunha sesión gratuíta que terá lugar no Centro de
Interpretación das Revolucións Irmandiñas a partir das 17.30h.
O aforo é limitado, polo que fai falla reserva anticipada de entradas chamando
ao 981 404 006 ou enviando un correo a correo@moeche.gal. As localidades
asignaranse por orde de petición dándolle prioridade á veciñanza de Moeche.

O castelo estará aberto até o 30 de decembro
O concerto de Paloma Suanzes ofrecerá unha das últimas oportunidades de percorrer a o castelo neste 2020.
E é que a fortaleza permanecerá pechada -como é habitual- durante os meses de xaneiro e febreiro para levar
a cabo labores de mantemento nas súas instalacións.
Lembramos os horarios de visita ata o 30 de decembro
(luns pechado por descanso do persoal):
Martes de 11.30 a 13.30 e de 16.30 a 19.00 h.
Mércores, xoves e venres de 16.00 a 19.00 h.
Fins de semana e festivos de 11.00 a 14.00 e de 15.30
a 19.00 h.
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Máxima prudencia e sentidiño durante as festas do Nadal

Moeche segue sendo un dos municipios con menor número de casos da COVID-19, tal e como indican os datos
publicados todos as semanas polo SERGAS. No momento de redactar esta información contamos con 2 casos.
Mantémonos por debaixo dos 9 casos detectados en 14 días, polo que son de aplicación as restricións do Nivel
Básico de riscos, é dicir, hostalaría a un 50% da súa capacidade no interior -sen servizo en barra-, terrazas ao
75% e comercio limitado ao 50% do seu aforo. Segue en vigor o toque de queda entre as 23.00 e as 06.00h.,
non temos restricións de mobilidade e os grupos poden ser dun máximo 6 persoas en espazos públicos ou privados, sexan abertos ou pechados. De cara ás datas centrais do Nadal haberá cambios que, previsiblemente,
se publicarán no DOG nos próximos días. Cando se saiba algo máis resumirémolo na web e nas redes sociais
municipais.
O Consello Interterritorial de Saúde Pública celebrado a principios de mes acordou que durante todo o Nadal -do 23 de decembro ao 6 de xaneiro- se prohibirá a mobilidade entre comunidades autónomas salvo para visitar parentes e familiares.
Ademais, durante a Noiteboa e Ano vello o toque de queda dará de marxe para voltar á casa até a 1.30h. A apertura da hostalaría rexerase no caso de Galicia polo que teña establecido a Xunta para cada zona segundo o nivel de contaxios acumulados.
Os encontros entre familiares e achegados do 24, 25 e 31 de decembro e 1 de xaneiro estarán limitados, de momento, a un
máximo de 10 persoas, rapazada incluída, e recoméndase que só se xunten persoas dun mesmo grupo de convivencia ou
como moito de dous, aínda que por agora nin a Xunta nin o Estado aclararon esta cuestión.
Independentemente de que se alivien as restricións, debemos seguir sendo responsables e aplicar as medidas de autoprotección e prevención fundamentais, como son o uso da máscara, gardar 1,5 metros de separación, non tocar os ollos, o nariz
ou a boca, lavar con frecuencia as mans ou usar xel hidroalcólico e evitar no posible desprazamentos innecesarios e aqueles
lugares onde poidan producirse aglomeracións de persoas.

Obras e Servizos
A paralización e os atrancos pola suspensión de prazos administrativos no marco das limitacións polas medidas adoptadas
no marco da pandemia sanitaria, obrigou a demorara os procesos de licitación e adxudicacións da obras incluídas no POS+
2020. Unhas xa están adxudicadas e outras asinados os contratos co fin de iniciar a execución á volta de Nadal.
Obras POS+ 2020 e contratos menores de obras outubro-decembro
Proxecto
Pavimentación San Xiao- Vilachave. As
Barbelas (POS 2020)

Empresa adxudicataria

Procedemento

Pendente de adxudicacón Procedemento licitación
definitiva
aberto simplificado

Mellora iluminación na estrada da Feira Prinsel S.L.
(POS adicional 2020)

Procedemento licitación
aberto simplificado

Pavimentación de camiños municipais: Pendente de adxudicación Contrato menor
Pumariño, Rañal, Monte, Outeiro.
definitiva
Ampliación saneamento Santa Cruz
(Suomonte- O Retorno)

Construcciónes Saavedra
y López

Equipamento maquinaria Centro de
Brayma S.L.
Desenvolvemento Rural
Melloras na rede de drenaxe de pluviais Construcciones Jose No
e outros en San Ramón, San Xiao e
Mantiñán e HIjos
Abade
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Contrato menor
Procedemento aberto
simplificado
Contrato menor

Importe adxudicación
34.027,04 €
(IVE incluído)
24.136,04 €
(IVE incluído
20.000,00 €
(IVE incluído)
19.000,00 €
(IVE incluído)
63. 407,96 €
(IVE incluído)
4.000,00 €
(IVE incluído)

O Concello empeza a traballar no seu Plan de Acción para
o Clima e a Enerxía Sustentable

O Concello de Moeche é un dos municipios galegos adheridos o Pacto das Alcaldías polo Clima e a
Enerxía Sustentable, o maior movemento mundial
contra o cambio climático. A U.E. puxo en marcha este
Pacto das Alcaldías para que os concellos asinantes fagan
propios os seus obxectivos para o ano 2030, co obxectivo
de reducir as emisións de CO2 en polo menos un 40%
dentro desta década. Para acadar este obxectivo reforzaranse as medidas de eficiencia enerxética que xa se están desenvolvendo -cambio a led da iluminación
pública, sistemas de calefacción de biomasa, etc.-, e poranse en marcha outras que aposten polas
fontes renovables, ademais de preparar todo o territorio
para afrontar as consecuencias cada vez máis palpables
do cambio climático, como son posibles asolagamentos ou os cada vez máis frecuentes incendios forestais.
O Concello de Moeche redactou o seu plan de acción con axuda da consultora Estrategias Ciudadanas S.L. O documento
-aprobado por unanimidade no pleno de novembro- inclúe un inventario de referencia das emisións de todo o territorio: actividade municipal, transporte público e privado, actividades económicas, etc. así como unha folla de ruta cunha serie de medidas
e accións claves que se pretenden acometer en varios ámbitos.

Cursos para xaneiro da Aula TIC de Moeche

A Aula TIC de Moeche leva varios meses de actividade case ininterrompida ofrecendo cursos por videoconferencia
a través da plataforma Jitsi.org, que é gratuíta e permite conectarse a charlas e eventos ao vivo a través da webcam do noso
ordenador, táblet ou móbil. Para saber manexar o Jitsi e poder seguir os seus cursos, a aula organiza:
Obradoiro “Uso da videoconferencia”, que se desenvolverá os luns 11 e 18 de xaneiro en horario de 10 a 11.30h.
Esta acción formativa é fundamental para participar nas actividades da aula mentres non poidan ser presenciais e, ademais,
tamén é de grande utilidade para charlar con familiares e amizades, algo que agradeceremos durante o Nadal atípico que
nos agarda.
Obraodoiro Saúde no móbil, é outro dos cursos que ten en carteira a Aula TIC para as próximas datas; impartirase os
martes 12, 19 e 26 de xaneiro e o 2 de febreiro de 10 a 11.30 h. Veremos como pedir cita médica no centro de saúde e como
consultar informes médicos, descubriremos xogos para manter a memoria activa e tamén algunhas aplicacións para controlar
a actividade física co móbil ou con pulseiras/reloxos intelixentes.
Para participar nestas actividades fai falla inscrición previa chamando ou mandándolle un whatsapp ao
616 016 793, aínda que tamén se pode enviar un correo a aulaticmoeche@gmail.com. A técnica
que xestiona o servizo, Carmen Suárez Nieto, pode darnos unha clave de usuario para entrar na Rede CeMIT e no Espazo
Multimedia de Aprendizaxe (EMA), que vén sendo unha web onde hai publicados unha chea de cursos gratuitos de autoformación accesibles os 365 días do ano e as 24 horas do día. Nesa web hai de todo para aprender: control parental, seguridade
informática, uso da táblet, uso da cámara dixital, comercio electrónico, creación de blogs, redes sociais, administración electrónica, facturación electrónica, etc.

Administración
O Tribuna Supremo de Xustiza rexeita a demanda de X. Cribeiro de 37.025,34 euros e obrígao a pagarlle ao
Concello os gastos xudiciais.
O Concello de Moeche recibiu hai uns días a providencia ditada polo Tribunal Supremo rexeitando o recurso de casación
presentado pola representación procesal do ex-alcalde Xulio Cribeiro. O anterior rexedor acudira ao alto tribunal coa esperanza de que deixase sen efecto unha sentenza anterior do TSXG, do pasado ano, que libraba ao Concello de ter que pagarlle
37.025,34 euros en concepto de defensa legal e asistencia pericial no xuízo que se seguiu contra del polo asunto da repostaxe de combustible entre os anos 2004 e 2008. A providencia do Supremo, contra a que só cabe acudir ao amparo do Tribunal
Constitucional, indica que “non hai un interese casacional” que permita admitir a reclamación do ex-alcalde. Dito doutro xeito,
confírmase de feito o ditame do TSXG e o Concello de Moeche non indemnizará a Xulio Cribeiro, a quen ademais o Tribunal
lle impón 2.000 euros máis IVE das costas procesuais que deberá aboarlle ao consistorio.
4

Propostas para os orzamentos participativos 2021

Por causa da situación sanitaria, este ano o Concello decidiu non levar adiante as tradicionais asembleas participativas polas
parroquias. Porén, iso non significa que non vaiades poder achegar as vosas propostas de todo tipo para mellorar o territorio
incluíndoas nos orzamentos municipais.
Concello
de empregará
Moeche
O mecanismo
que se
neste 2020 é o de poñer a disposición da veciñanza tanto no Concello como na web www.
Rúa da Feira, 32 – San Xoán
moeche.gal unha
normalizada que deberedes cubrir coas iniciativas e/ou investimentos que consideredes necesarios.
15563folla
– Moeche
www.concellodemoeche.es
Esa folla -oucorreo@moeche.es
follas, se son varias propostas- teredes que entregarlla á carteira, levala ao rexistro municipal ou enviala por
de
proposta
correo antes do 15 de xaneiro para que dea tempo a estudalas todas Ficha
e incorporar aos
orzamentos
aquelas achegas que teñan
encaixe. Tamén podedes remitila ao correo alcaldia@moeche.gal.
Lembrade
que as propostas deben vir con nome e apelidos e un teléfono de contacto por se fose necesario consultarvos
SOLICITANTE
algunha
dúbida ou ampliar información sobre as peticións.
Tamén é importante que cumpran os seguintes requisitos:
NOME:
APELIDOS:
NIF/NIE:
ENDEREZO:
• PARROQUIA:
Han de ser cuestións de competencia municipal
TELÉFONO:
ELECTRÓNICO:
• ENDEREZO
As peticións
deben referirse a asuntos/iniciativas localizadas dentro do termo municipal.
• Deberán
incluír unha
□
Actuando
en cuantificación
nome propioeconómica aproximada e que esta sexa asumible polo Concello, de cara a incorporala
Representando,
en calidade de
a:
no□Orzamento
2021
• INTERESADO
Serán, preferentemente, propostas de investimentos e servizos básicos, aínda que nas follas tamén poderedes achegar
NOME
RAZÓN
SOCIAL:
ideas /sobre
outras
melloras.

Asembleas veciñais

NIF/CIF:
ENDEREZO:
ENDEREZO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:
PARROQUIA:

TÍTULO DA PROPOSTA:
BREVE DESCRICIÓN DA PROPOSTA:

Cláusula xeral:
De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os
datos persoais facilitados se incorporan e manteñen nun ficheiro titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa
solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter persoal. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus datos, comunicándollo por escrito ó Concello, achegando
copia de documento que acredite a súa identidade.
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Concello de Moeche
Rúa da Feira, 32 – San Xoán
15563 – Moeche
www.concellodemoeche.es
correo@moeche.es

Asembleas veciñais

SOLICITANTE
NOME:
NIF/NIE:
PARROQUIA:
ENDEREZO ELECTRÓNICO:
□
□

Ficha de proposta

APELIDOS:
ENDEREZO:
TELÉFONO:

Actuando en nome propio
Representando, en calidade de

a:

INTERESADO
NOME / RAZÓN SOCIAL:
NIF/CIF:
ENDEREZO:
ENDEREZO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:
PARROQUIA:

TÍTULO DA PROPOSTA:
BREVE DESCRICIÓN DA PROPOSTA:

Cláusula xeral:
De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os
datos persoais facilitados se incorporan e manteñen nun ficheiro titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa
solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter persoal. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus datos, comunicándollo por escrito ó Concello, achegando
copia de documento que acredite a súa identidade.
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