
Feira 
de 
gando 
vacún
11 de xuño
Co fin de dinamizar as fei-
ras municipais, o Concello 
de Moeche organiza, coa 
colaboración dos gandeiros, 
unha nova feira, a I Feira de 
Gando Vacún, cunha exhi-
bición de fermosos exempla-
res marcados da Acruga.

Desenvolvemento local
AulA de AlFAbetizAción dixitAl
Un novo servizo de formación
O Concello de Moeche firmou o pasado mes de abril un convenio de colaboración co Concello 
de San Sadurniño que nos facilita poñer en marcha con carácter permanente unha Aula 
de Alfabetización Dixital, ao compartir a Axente TIC que leva nese concello a Aula CEMIT da Xunta 
de Galicia desde hai anos. Por outro lado, o Concello de Moeche deuse de alta no programa de 
Voluntariado Dixital autonómico e deste xeito recibiu 15 equipos informáticos para unha nova aula informática. 

Primeiro curso: 

Aprende a utilizar o teu Smartphone
Para aprender a manexar os novos teléfonos, a configuralos, axenda, cámara, descargar aplicacións, whatsApp, Skype, etc.

Data inicio: 2 de xuño Remata: 23 de xuño. Todos os xoves do mes xuño, 

Horario: 10.00 a 13.00 horas Duración: 12 horas Lugar: Casa do Concello. Cursos gratuítos. Inscrición: no 981 404 006 
ou no correo@moeche.es   … E no mes de xullo, o curso de Iniciación a Internet. 

SeRVIzo De ConSULtAS e DúbIDAS 
A partir do 12 de maio a Axente TIC atenderá todos os xoves de 8.00 de 14.30 horas, excepto cando hai cursos. Atenderá as 
consultas ou dúbidas que poidamos ter con Internet, a informática, etc. problemas co programa do SIXPAC, cun programa no 
portátil, para baixar documentos, instalar un programa, etc.

As túas propostas para a nova Aula de Alfabetización Dixital
Se calquera veciña ou veciño desexa que se organice un curso determinado na Aula de Alfabetización Dixital, pode achegar a 
súa proposta ao concello en correo@moeche.es ou calquera xoves á Aula co fin de que a axente TIC estude as posibilidades 
de realización.

Andaina
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PLAN XERAL DE URBANISMO (PXOM) 
O pasado mes de marzo a Xunta de Galicia publicou a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, unha nova lei nesta 
materia, unhas novas normas en materia de solo e urbanismo que afecta directamente a toda a normativa dos concellos e 
obriga a adaptar as normas municipais. 

As alegacións presentadas polos veciños e veciñas ao PXOM no ano 2013, 
que aínda non tiveran resposta, foron informadas ao longo destes meses co 
fin de enviarllas aos alegantes e non demorar máis a súa resposta.

A nova lei do mes de marzo obriga ao Concello a revisar estas respostas e 
adaptalas ás novas disposicións. Por iso, o equipo técnico redactor do PXOM, 
a aparelladora municipal, acompañada da alcaldesa, foron recibidas pola secretaria xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia 
para iniciar os trámites de adaptación á nova lei do noso PXOM. O Concello convocará a todas as persoas que presentaron 
alegacións a reunións co fin de informalas sobre este proceso de adaptación á nova lei e como afecta ás súas demandas.

meDio amBiente e participación veciÑal
CHARLA SOBRE O PROXECTO 
DE VERTIDO DE TECNOSOLOS 
EN PENASALBAS
O Concello de Moeche organiza de novo unha charla informativa 
para dar conta dos últimos informes remitidos pola Xunta de 
Galicia sobre o proxecto de vertido de 30.000 toneladas de 
tecnosolos na denominada canteira de Penasalbas na parroquia 
de San Xurxo así como das iniciativas presentadas 
no Parlamento galego para o seu debate.

Data: xoves 19 de maio Hora: 19.30 h   
Lugar: Local social do Pereiro.

É importante a participación das veciñas e dos veciños. 

cUltUra e ensino

LETRAS GALEGAS. Manuel María
contacontos da espiña de toxo 
Data: 15 de maio Hora: 18.30 Lugar: Castelo de Moeche. 
Entrada gratuíta.

Público familiar !
Pedro Brandariz ofrécenos un espectáculo dinámico e divertido 
para os pequenos con Os contos da Espiña de Toxo, baseado 
nunha das obras de Manuel María. 

exposición Manuel María: 
A nosa palabra
A Casa do Concello acollerá unha exposición de 10 paneis que 
ten como obxectivo axudar a coñecer a personalidade e a obra 
literaria de Manuel María. Os paneis constan de imaxes, textos 
do propio autor e dunha breve introdución. 

Datas: do 14 ao 31 de maio 

Visita do CEIP San Ramón á Biblioteca Municipal
O alumnado do CEIP San Ramón visitará a biblioteca municipal o 18 de maio pola mañá para coñecer a nova localización da 
biblioteca e a exposición de Manuel María así como recibir unha mostra da obra do autor para as diferentes aulas do centro.

Exposición O traxe tradicional galego
O Castelo de Moeche acollerá nas súas salas unha fermosa exposición de traxes tradicionais galegos, elaborados de forma 
artesanal, con longa tradición, da man de Loli Garrote, veciña de San Xoán de Moeche, membro dunha familia ligada ao baile 
tradicional galego e a entidades de renome na nosa danza e na nosa cultura como Real Coro Toxos e Froles ou Terra Meiga.

Lugar: sala de exposicións do Castelo de Moeche. 

Datas: do 14 de maio ao 1 de xuño (sábados, domingos e festivos de 11.00 a 14.00 
e de 16.30 a 19.00 h)

do 1 ao 12 de xuño (martes a venres de 17.00 a 20.00 h. Fin de semana de 
11.00 a 14.00 e 16.30 a 20.00 h)

Presentación: desfile no patio de armas do castelo o 17 de maio as 16.30 h. 

EXCURSIÓN Á OUTEIRO DE REI E VILADONGA
CASA-MUSeo MAnUeL MARÍA 
Data: 12 de xuño. Saída: 09.30 horas da Casa do Concello (San Ramón). Regreso: 19.00 horas (aprox.) 

Hai 27 anos Manuel María visitaba Moeche para ofrecernos un dos pregóns máis fermosos do Festival Irmandiño, unhas 
fondas e sentidas verbas da escrita e da voz dun dos poetas máis comprometidos da literatura galega 
–Dicía do noso concello Manuel María:

“Esta parcela do mundo escoita a música do Xuvia e o rumor semellante ao das rolas dos seus ríos menores: 
Moeche, A Fraga, Ferreirías, Pereira e Barbelas, leves veas latexantes e chiadoras que fertilizan este terrón 
tan vello e tan carnal. (…) dicir o nome das parroquias que foran o actual municipio: as tres Moeche, Abade, 
Labacengos é purificar os noso labios coa melodía dun verso fermosísimo e perfecto, pleno de suxerencias que 
nos dá a chave para posuír co sentimento esta paisaxe e a maxia que ela encerra.” 

Manuel María, Moeche, Agosto 1989

Agora somos as xentes de Moeche as que 
visitaremos a súa terra, organizamos unha 
viaxe a Outeiro de Rei (Lugo) para visitar a 
casa de Manuel María escritor homenaxeado 
pola celebración das Letras Galegas. Unha 
casa que foi convertida desde 2013 nun 
fermoso museo que amosa toda a súa obra 
e a doutros autores como Castelao, Carlos 
Meside, Laxeiro... 

Para aproveitarmos a visita xantaremos na 
fermosa Carballeira da Santa Isabel, un es-
pazo á beira do Miño (xunto á desembocadu-
ra do Ladra), convertida hoxe nunha área re-
creativa, con praias fluviais e acondicionada 
con mesas. Se o bo tempo non acompañase, 
o Concello de Outeiro de Rei pon á nosa dis-
posición un espazo cuberto. Continuaremos 
adentrándonos en Lugo e iremos a Castro de Rei, onde faremos unha visita ó Castro de Viladonga, dos mellores conservados 
de Galicia, con murallas e foxos, que teñen dous antecastros e unha ampla acrópole. 

As inscricións faranse na Casa do Concello ata o 08/05/2016. Prazas limitadas. Atenderanse por orde de 
inscrición. Prezo: 4€. Menores de 12 anos gratis.
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ObRAdOiROS de lAbOReS MAnuAiS

Bordado, calceta, ganchillo, etc.
Dende o Concello, acollendo as demandas de veciñas, estamos a organizar para a volta de verán obradoiros de distintos 
labores manuais tradicionais como son o bordado, o punto de calceta, o ganchillo, etc. Realizaranse estes obradoiros sempre 
que se reúna un número mínimo de persoas participantes.

Se estás interesado/a nalgún deles, ou en mais dun, chama ao Concello… 981 404 006 e apúntate.

Deportes 
Andainas polas Terras de Moeche 
Data: 22 de maio Hora: a partir das 16.00 horas Duración aprox.: 3 horas

Saída: Casa do Concello (San Ramón – San Xoán)

Unha das mellores formas de coñecermos as parroquias do noso concello e compartirmos estes espazos é dar un paseo, 
visitar lugares, contando vellas historias. Esta vez iremos por San Xoán e San Xurxo, mais visitaremos todas as parroquias 
para próximas andainas.

Percorrido: Casa do concello, baixada a San Xurxo por Pardiñas dirección Forxao, ata ao Castelo pola Vila. Descanso de 45 
min e, aproveitando que as entradas do Castelo son gratuítas para todos os veciños e veciñas de Moeche, quen o desexe 
pode visitar ese fermoso pedazo da nosa historia. Volta a San Xoán polo Castelo de Arriba, dirección a Valiña, logo polo Vilar 
(cara a Ramil) e subida á casa do Concello.

Recoméndase: chaleco amarelo reflector, calzado cómodo, botas de montaña ou de trekking pois pasaremos por pistas de 
terra.

Inscricións e información na casa do concello, no 981 404 006, ou no correo daniel.feijoo@moeche.es

Prazo para inscribirse ata 19/05/2016

III CARREIRA POPULAR 
Sábado, 4 de xuño, ás 17.00 horas
O Concello de Moeche organiza a III Carreira Popular de Moeche, dentro do Circuíto Corre polo Norte das comarcas de Ferrol 
e Ortegal. 

establécense 8 categorías, unha delas subdividida en 3, nas que poderán participar nenas e nenos nados en 2013 ata 
todo aquela persoa que se anime. 
Categorías de participación e a distancia a percorrer por idade.

CATEGORÍA ANO DE NACEMENTO DISTANCIA A PERCORRER

Pitufos M/F 2011-2013 150 m

Prebenxamín M/F 2010-2009 500 m

Benxamín M/F 2008-2007 500 m

Alevín M/F 2006-2005 1.000 m

Infantil M/F 2004-2003 1.000 m

Cadete M/F 2002-2001 2.000 m

Xuvenil M/F 2000-1999 2.000 m

Absoluta M/F (1998 e anteriores)

Senior M/F: 1998-1982

8.000 mVeterán A M/F: 1981-1965

Veterán B M/F: 1964 e anteriores

Inscricións:
Atletas das categorías menores (nados no ano 1999 ou 
posteriores): GRATUÍTA

Atletas da categoría absoluta (nados no ano 1998 ou 
anteriores): 4€

Realizarase a inscrición a través da páxina web da empresa 
de servizos deportivos prUeBa-t: www.prueba-t.es 
Información e dúbidas teléfono 639 417 975 ou por correo 
electrónico: daniel.feijoo@moeche.es 

Prazo de inscrición: ata o xoves 2 de xuño ás 23:59 h. 
A inscrición da proba é persoal e intransferible. A proba 
estará controlada polo persoal da empresa de servizos 
deportivos prUeBa-t e estarán capacitados para 
descualificar a calquera atleta que incumpra o regulamento 
(dispoñible en  www.concellodemoeche.es). Así mesmo, 
contarase coa colaboración da Deputación da Coruña e 
Protección Civil. 

PiScinA MuniciPAl 
Chega o verán e con el a apertura da piscina municipal desde o 15 de xuño cos horarios:

Mes/días De luns a venres Fins de semana/ festivos
Xuño (a partir do 15) 16.00 a 21.00 h 12,00 a 21,00 h

Xullo - agosto 14.00 a 21.00 h 12.00 a 21,00 h

Setembro (ata o 18) 14.00 a 20.00 h 12,00 a 20,00 h

A modificación da Ordenanza reguladora de instalacións deportivas proposta polo Goberno municipal baixa os prezos para os 
abonos da piscina e o incrementa o prezo da entrada:

Abonos piscina

Ano 2015 2016 
Abono infantil 17,20 € 15,00 €

Abono adulto 34,40 € 30,50 €

Abono familiar * 68,80 € 58,50 €
*Amplíase ata o 3°grao a relación das persoas incluidas no abono familiar

entradas piscina

Ano 2015 2016 
Menores 3 anos, gratuita gratuita

Infantil 1,20 € 1,50 €

Persoas adultas 2,40 € 2,80 €
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OutROS eVentOS dePORtiVOS

VOLTA CICLISTA DA CORUÑA, 22 de maio
Data: 22 de maio.  Hora: a partir das 12.00 horas.

A Federación Galega de Ciclismo comunica que o vindeiro 22 de maio, en horario de 
mañá, a partir das 12.00 horas, a Volta Ciclista da Coruña pasará polo noso concello, no 
tramo da estrada xeral desde o límite con Cerdido, en Abade, ata o límite do concello con 
San Sadurniño, en San Ramón.
Prégase precaución nese tramo e nesas horas do día 22 de maio.

XXIX RALLIE CIDADE DE NARÓN, 
11 de xuño
Esta proba automobilística visita de novo Moeche na mañá do 11 de xuño. Esta 
proba conta coa participación de vehículos da Escudería Moeche. Lémbrase que 
se deben respectar as normas de seguridade e precaución polo ben de todos e 
polo éxito do rallie. 

Máis información www.rallyenaron.org

meDio amBiente

AVeSPA VeLUtInA
O pasado mes de marzo, os apicultores da Casa do Mel impartiron un obradoiro para os nenos e nenas 
na escola co fin de ensinarlles a facer trampas para as avespas asiáticas.

Agora que os nosos pequenos saben facer as trampas, lémbrannos a importancia de que desde o 
Concello lles traslademos a todos os veciños o importante que é a súa colaboración para unha colocación intensiva de trampas 
contra a velutina xa que nestes meses comeza a elaborar os niños 

Indícanos que é moi recomendable poñer trampas ao pé das camelias e outras árbores floreadas, xa que é alí onde procuran 
alimento. Por cada raíña que capturemos nestes momentos haberá un niño de avespas menos no futuro. Achégase o verán e 
con el volverán con forza a presenza das avespas velutinas.

inFormación entiDaDes veciÑais

Letras Galegas
Concerto do dúo Amalia e Manuel
Lectura pública aberta de poemas e textos de Manuel María
Domingo 22 de maio, ás 18.30 h, no local do Ventoeiro.

obradoiro de elaboración de flores
Venres 3, 10 e 17 de xuño, de 16.30 a 19.00, no local do Ventoeiro.
Prezo: Socios 12€. Non socios 15€. Inscrición no teléfono 606 729 038
Impartido por unha veciña do concello.

Concerto trasnochadores del eume
Martes 17 de maio, as 17. 30 h, no Local Social do Pereiro

Curso de Scrap
Sábado 28 de maio, de 17.00 h a 20.00 h, no Local Social do Pereiro. 
Prezo: 15€. Inscrición no teléfono 696 944 914 ou 981 404 107

Este boletín informativo cultural está financiado pola Diputación da Coruña

A.VV. Val 
de Moeche


