
Áreas de Cultura, Ensino e Deportes 

Martes 28 de febreiro: 
Festa do Entroido
Entramos no tempo do entroido, as datas con máis humor e máis irreverentes do calendario. O día grande, o mar-
tes de entroido, é festivo local e vivirase en Moeche cunha grande festa na que haberá xogos tradicionais, música 
e un desfile con premios para os mellores disfraces. Atende: 

Premios individuais  Premio colectivo

Os 3 mellores disfraces infantís -menores de 12 
anos- recibirán 3 libros e tres clases de hípica 
impartidas pola Asociación Ecuestre 23 de abril.

A comparsa máis orixinal levará un vale de 60€ para 
gastar nalgún establecemento hostaleiro do concello.

O mellor disfraz adulto -maiores de 12 anos- recibirá 
un vale de 30€ para gastar nun supermercado do 
concello.

O desfile valorarao un xurado e a súa decisión será inapelable

O evento celebrarase na nave dos tecidos da feira a partir das 17.00h. E que ninguén se preocupe do frío, xa que haberá insta-
lado un canón de aire quente. Ademais, para rematar, todas e todos estades convidados a un chocolate con churros.

Lugar: recinto da Feira, nave dos tecidos _ Data: martes 28 de febreiro _ Hora: 17.00h.
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Homenaxe a Agustín Fernández Paz:
“O rastrO que deixamOs”

Agustín Fernández Paz (1947-2016) 
foi un dos escritores máis prolíficos 
e premiados da literatura galega con-
temporánea, pero tamén un mestre 
comprometido coa cultura e a lingua 
do país e coa renovación do sistema 
educativo. O Concello de Moeche sú-
mase á homenaxe que lle renderán os 
municipios da comarca o venres 17 
de febreiro no Auditorio de Ferrol. Un 
evento con entrada de balde ao que 
pode asistir calquera persoa retiran-
do os convites tanto no Teatro Jofre 
como no propio auditorio, situado en 
Caranza.
O título da homenaxe é “O rastro que 
deixamos”, o mesmo que unha das súas 
obras na que repasa a súa biografía e 
a súa querencia pola escrita. Os actos 
fixáronse para o venres 17 de febreiro 

cunha sesión de mañá para centros de ensino -á que asistirá o alumnado do CEIP San Ramón- e outra de tarde, a partir 
das 20.30h., na que participarán artistas como María Manuela, Mini e Mero, Xabier Díaz, o dúo Bellón-Maceiras, Miro 
Casabella ou A Banda da Loba.

Canda a música tamén se proxectarán vídeos e haberá exposicións centradas na figura do mestre e escritor que en 2008 
levou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil.

As entradas poden recollerse ata o 17 de febreiro no Teatro Jofre (de 11 a 13.00h. e de 18 a 20.00h.) e no Auditorio de Ferrol 
-na avenida do Mar, en Caranza- desde as 18.00h. do día da gala, que comezará ás 20.30h.

Lugar: Auditorio de Ferrol (ao pé do cruzamento da rúa Telleiras coa avenida do Mar) 
Data: venres 17 de febreiro _ Hora: 20.30h.

Curso da Aula TIC: InICIACIón á InFOrMáTICA E InTErnET
A Aula TIC ofrecerá durante o mes de marzo un curso de 
iniciación á informática e á Internet no que aprenderemos, 
entre outras cousas, como encender o ordenador, como 
manexar o rato e o teclado e mesmo empezaremos a na-
vegar pola rede. 

O curso é gratuíto e vai dirixido principalmente a persoas 
que non teñan ningún coñecemento previo. Para facilitar a 
asistencia as clases desenvolveranse todos os xoves do 
mes pola tarde, entre as 16 e as 19.00h. É dicir, os días 
2, 9, 16, 23 e 30 de marzo.

As prazas son limitadas e para inscribirse ou obter máis in-
formación hai que chamar ao teléfono 981 404 006. Se xa 
sabemos, tamén podemos enviar un correo electrónico a 
correo@moeche.es solicitando que nos apunten e deixan-
do os nosos datos de contacto.

Día de rosalía 
de Castro
O 24 de febreiro celébrase o 180 aniversario 
do nacemento de rosalía de Castro. Muller e 
escritora. Poeta de saudades que creou todo 
un universo de sentementos marcada, qui-
zais, pola súa orixe espuria e pola sombra 
ás veces demasiado escura que proxectaba 
sobre dela o seu marido, Manuel Murguía. 
O tempo fíxolle xustiza como creadora tanto 
en galego como en castelán, e tamén como 
muller que se rebelou a través da poesía 
contra unha sociedade opresiva e represo-
ra do xénero feminino. nai indiscutible do 
rexurdir da lingua e da cultura do país á que 
o Concello de Moeche lle rende tributo con 
dous obradoiros para a rapazada.

Por cadrar coas celebracións do entroido, o Concello e mailo CEIP San Ramón decidiron adiar a homenaxe a Rosalía para o 2 
de marzo. Nesa xornada proporánselles aos nenos e nenas dúas actividades adaptadas para as criaturas máis pequenas e 
para as que xa van entendendo algo.

Así, a cativería de 3 a 7 anos participará na sesión interactiva de contacontos  “A paisaxe de Rosalía”, na que se traballa a 
figura da escritora a partir da súa obra e da tradición oral, introducindo ademais elementos da paisaxe e do léxico galego. O 
contacontos é a escusa para ir construíndo un mural que, finalmente, quedará na aula.

Para a rapazada de entre 8 e 11 anos preparouse un obradoiro no que plasmarán nunha camiseta os versos, a cara ou cal-
quera inspiración rosaliana.

Obradoiro infantil de iniciación 
a Pilates e Ioga

Esta actividade está pensada 
para nenas e nenos maiores de 5 
anos na compaña dunha persoa 
adulta. Ensinaranlles a adoptar 
unha correcta postura corporal, 
a mellorar a coordinación, a fle-
xibilidade, o equilibrio e a respi-
ración... Todo con exercicios moi 
amenos que servirán de introdu-
ción ás técnicas do método Pila-
tes e tamén do Ioga. A actividade 
é gratuíta e hai prazas limitadas, 
que se deberán reservar previa-
mente no teléfono 981 404 006 
(ext.3) ou mandando un correo a 
daniel.feijoo@moeche.es

Lugar: antigo local da biblioteca (Casabranca) _ Data: sábado 18 de febreiro _ Horario: 11.00 a 12.00h. 
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Andaina polas terras de Moeche: 
Labacengos

Coa proximidade da primavera e a chegada do 
bo tempo retomamos as andainas veciñais polas 
parroquias do territorio. A estrea da temporada 
farémola percorrendo uns 6 quilómetros con saí-
da e chegada no adro da igrexa de Labacengos.
A ruta é de baixa intensidade e nela pode participar 
calquera persoa, non hai límite de idade. Aconséllase 
levar calzado cómodo -que non sexa de estrea-, cal-
cetíns de algodón, chaleco reflector e algún líquido. 
Tampouco está de máis levar un bastón ou un caxato.

As inscricións hai que facelas chamando ao 981 404 
006 (ext. 3) ou no correo electrónico    
daniel.feijoo@moeche.es

Lugar: saída do adro da igrexa de Labacengos _ Data: sábado 18 de marzo _ Hora: 16.30h.

Área de Desenvolvemento local

4 e 5 de marzo: 
I Concurso de Pincho en Pincho!
En Moeche fachendeamos de ter unha chea de bares, tabernas e restaurantes nos que o bo ambiente se acom-
paña dunha cociña de calidade tanto polo produto como polo mimo que se lle dá. Como maneira de promocio-
nar a nosa hostalaría organizamos o I Concurso de Pincho en Pincho! que se celebrará os días 4 e 5 de marzo, 
coincidindo cos últimos compases do entroido.
Na preparación desta ruta gastronómica con premio implicáronse Casa Toñito, a Taberna Irmandiños, o Café Bar Xambas, Bar 
Ubaldo, Bar A Terraza, Restaurante Delfino, Mesón O Campo, Casa Pena, Casa Marcial e Bar Casablanca. Cada un destes 
establecementos preparará un aperitivo para tomar coa consumición. 

Ao comezo da ruta -que pode facerse ao xeito que se queira- darannos unha tarxeta para irmos puntuando os pinchos e, ao 
acabar, teremos que elixir o que máis nos gustase. Só serán válidas as tarxetas que teñan o selo ou a sinatura de todos os 
establecementos participantes.

Os horarios de degustación son os seguintes:

-Sábado 4: de 12 a 14.00h. e de 19 a 21.30h.   _   -Domingo 5: de 12 a 14.00h.

O Concello de acordou as bases nunha xuntanza á 
que foron convocados todos os locais do municipio. 
Nela tamén se acordou darlle cabida no concurso 
aos dous establecementos de San Sadurniño máis 
próximos a Moeche. O regulamento do concurso po-
de consultarse en www.concellodemoeche.com.

Haberá un único premio para o local que preparase 
o pincho máis votado e entre as persoas que fixe-
sen toda a ruta sortearanse varios lotes de agasallos 
doados por Lácteos Moeche, polos establecementos 
participantes e polo Concello de Moeche. Hái máis 
información no 981 404 006.

A II Feira do Queixo 
celebrarase o 26 de marzo
Aínda falta máis dun mes, pero xa vos adiantamos a data da 
segunda edición da Feira do Queixo, que terá lugar o domingo 
26 de marzo na nave dos tecidos e noutros puntos do recinto 
feiral. 

Durante boa parte da xornada poderemos mercar e probar os 
queixos de aquí pero tamén os chegados doutras partes de 
Galicia e do Estado. Ademais tamén teremos música, obradoi-
ros e outras actividades para todas as idades. 

O programa definitivo darase a coñecer en breve con folletos e 
cartelería, pero tamén a través da web municipal e dos medios 
de comunicación comarcais.

Data: domingo 26 de marzo _ Lugar: recinto feiral _ Horario: todo o día

InformacIón Importante sobre a regularIzacIón catastral
O Goberno do Estado incluiu Moeche na relación de concellos onde o Ministerio de Facenda levará a cabo 
durante este ano unha regularización catastral de oficio. Isto quere dicir que a Dirección Xeral do Catastro ins-
peccionará o territorio e dará de alta pola súa conta aqueles inmobles -casas, cabanas, cortes, etc.- que non 
consten nos seus rexistros. Este proceso significará tamén que o Catastro nos cobre unha taxa de 60€ por cada 
ben que dea de alta. 
É posible que a medida non teña demasiada incidencia no noso municipio, posto que en 2012 houbo unha actualización dos 
valores das edificacións e xa daquela se deran de alta moitos inmobles. 

O Concello ten previsto contratar un servizo con persoal experto na materia para asesorar á veciñanza que se poida ver 
afectada por esta medida. A súa función será a de facilitar información, aclarar dúbidas, revisar que as notificacións sexan 
correctas e axudar na preparación de alegacións.

Proximamente informaremos sobre a data de inicio, o lugar, os días e horarios de atención deste servizo de asesoramento.

unIdade móbIl da ItV agrícola
A ITV da maquinaria agrícola volverá á feira a finais de 
marzo. Pasarlle a revisión ao tractor pode parecer un in-
cordio, pero tamén é a maneira de atopar fallos de seguri-
dade e aforrar sustos. 

Lugar: Recinto feiral

Datas e horarios: 
21 de marzo, de 9 a 13.00h. 

e de 15.15 a 18.00h.
22 de marzo, de 9 a 13.00h.

É necesario solicitar cita previa a través do 902 309 000 
ou da web www.sycitv.com
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Transparencia:
CrEACIón DUnHA bOLSA DE EMPrEGO 
PArA O POSTO DE ArQUITECTUrA TéCnICA
Por resolución da alcaldía de 18 de xaneiro apro-
bouse a relación de aspirantes para formar unha 
bolsa de traballo para desempeñar funcións de arquitectura técnica. Esta bolsa activarase se é preciso cubrir baixas laborais, 
de maternidade, vacacións e permisos da titular da praza. Na resolución tamén se lle dá publicidade á composición do tribunal 
e á data para a valoración dos méritos. O procedemento está dispoñible en www.concellodemoeche.com

EXPOSICIón PúbLICA DO InvEnTArIO MUnICIPAL
A Deputación da Coruña elaborou durante os últimos me-
ses de 2016 un inventario dos bens municipais que recolle, 
entre outros elementos, os edificios, os terreos, vehículos, 
dereitos reais, etc., agás os camiños públicos, que serán 
obxecto dun inventariado posterior.

O documento estará en exposición pública na Casa do 
Concello durante un mes contado a partir do 14 de fe-
breiro. Poderá consultarse en horario de oficina de luns a 
venres.

vEnDA DE EFECTOS nOn UTILIzAbLES
En relación co patrimonio municipal tamén se informa de 
que se sacou a poxa pública un lote composto por cha-
tarra diversa procedente de obras e servizos e unha vella 
máquina cunetadora declarada como non utilizable. O con-
curso correpondente publicouse no BOP do 21 de marzo 
de 2016 e, tras quedar deserto, fíxose unha venda directa 
solicitándolles ofertas a tres empresas. A de maior contía 
-1.088,53 euros- presentouna a empresa Macapi Xestión 
de Residuos, que foi quen levou toda esa ferralla inservible 
amontoada durante anos nas naves municipais.

COLAbOrACIón COn SAn SADUrnIñO PArA ACOnDICIOnAr E LIMPAr AS PISTAS MUnICIPAIS
O Concello de Moeche e mailo de San Sadurniño colaboran desde hai varias semanas nun proxecto de mantemento da rede 
viaria en ambos municipios financiado con cargo ao programa APROL Rural da Xunta de Galicia. 

Para este proxecto contratáronse dous operarios durante 6 meses, que se encargarán de limpar cunetas e pistas, de instalar 
salvafoxos e de retirar vexetación e sedimentos das beiravías. A colaboración intermunicipal está recollida nun documento 
suscrito polos dous concellos. Un acordo que permitiu incrementar a achega da Xunta nun 15%. A iniciativa conxunta desen-
volverase repartindo os horarios a partes iguais en Moeche e San Sadurniño. Ademais tamén se usará maquinaria compartida, 
posto que San Sadurniño preparou a súa escavadora para portar un cazo especial de limpeza propiedade de Moeche.

PLAn únICO DE COnCELLOS POS+ 2017
A Deputación da Coruña inicia neste 2017 un novo xeito de facer as cousas e de colaborar cos concellos buscando unha 
maior descentralización e autonomía municipal. Deste xeito os distintos programas provinciais -POS, PAS e PAI- agrúpanse 
agora no denominado Plan Único de Concellos POS+ 2017. 

A Moeche correspondéronlle case 371.000 euros para obras, servizos e actividades.  Esta cantidade  seguramente se vexa 
incrementada ao longo do ano coa incorporación de novos remanentes. En calquera caso, está previsto levar a pleno antes 
do 24 de febreiro os proxectos que se van acometer con cargo ao POS+.

Área de Medio Ambiente
reciclaxe de aceite de cociña usado
O Concello acaba de asinar un convenio  coa entidade Procesadora 
Galega de Alimentos para dispoñer de colectores que permitan reciclar 
o aceite de cociña usado.  O aceite da fritidura é produto moi contami-
nante se non se trata como é debido e, ao mesmo tempo, tamén é un 
residuo doado de por en valor mediante rexeneración como lubricante 
ou como combustible.

Nos próximos días nstalaranse  dous colectores para o aceite -o que 
corresponde por poboación-, un fronte ao CEIP San Ramón e outro en 
Balocos, no cruzamento da estrada AC-862 coa da Deputación, fronte 
ao antigo Taller Iglesias. 

O aceite non se debe verter directamente nos colectores, senón que ha 
de ir en botellas de plástico pechadas. Serven as da auga e refresco ou 
incluso as propias garrafas nas que adoita vir envasado. É importante 
ter en conta que só se pode botar aceite de cociña, nada de aceites de 
motor ou industriais que deben ser recollidos polos talleres.

Programa de recollida de pilas, 
bombillas e tubos fluorescentes
Outros elementos que tamén contaminan moito e que non se poden tirar no lixo son as pilas. Por iso o Concello asinou un con-
venio coa entidade OfiPilas, quen se encargará da súa recollida e posterior reciclaxe. Os puntos de depósito son os seguintes:

-Casa Toñito 
-Supermercado Ubaldo 
-Supermercado O Cruce
-Supermercado Moeche
-Taberna Irmandiños
-Centro de Saúde
-CEIP San Ramón
-Casa do Concello

Lembramos, por outra banda, que o Concello tamén chegou a un acordo coa asociación Ambilamp para colaborar na recollida 
e reciclaxe de tubos e bombillas fluorescentes. A entidade está autorizada pola Xunta de Galicia para tratar estes residuos 
e para iso colocou dous colectores de recollida na Casa do Concello. Quen teña lámpadas deste tipo pode depositalas no 
horario de apertura das oficinas municipais, de luns a venres de 8.30 a 15.00h. Hai máis información en www.ambilamp.es

Máis información sobre reciclaxe
recén pechado 2016 xa podemos facer balance de que tal nos foi en canto á reciclaxe desde o punto de vista do 
respecto polo ambiente e tamén do aforro na factura que lle pagamos todos os meses a SOGAMA.  Os resultados 
indican que estamos no bo camiño e que cada vez estamos máis concienciados cunha correcta separación e 
coa reciclaxe. velaí algúns datos.
No referido ao papel e o cartón, en Moeche recolléronse en 2016 máis de 14.000 quilos destes materiais, o que supón un 
considerable aforro no recibo de SOGAMA e unha importante contribución ao medio.

A recollida de voluminosos -un servizo que botou a andar o ano pasado- tamén achega datos satisfactorios. Recolléronse algo 
máis de 22 toneladas de mobles vellos e outros enseres. O custe do servizo ascendeu a algo máis de 2.600 euros. Iso foi o 
que cobrou a empresa de reciclaxe, posto que a recollida domiciliaria que se fai en colaboración co Concello de San Sadurniño 
financiouse cunha axuda da Consellería de Medio Ambiente.

Lembrade que o servizo de recollida de voluminosos é gratuíto e que se presta os últimos xoves de cada mes.
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EnTrOIDO 2017 DA A.vv. vAL DE MOECHE
A asociación Val de Moeche estrea as celebracións do entroido no concello cun xantar con 
viandas propias destas datas seguido da actuación musical do Dúo Suso. Será o sábado 25 a 
partir do mediodía e con prezos populares: 8€ persoas socias e 12 as non socias. Para apun-
tarse cómpre chamar antes ao 696 944 914. Tomade nota:

Lugar: Local social do Pereiro _ Data: sábado 25 de febreiro _ Hora: a partir das 14.00h.
Inscricións: 696 944 914

EnTrOIDO 2017 DA ASOCIACIón DE vECIñOS DE LAbACEnGOS
Outra entidade que tamén celebra o entroido é a asociación veciñal de Labacengos. Será o 
sábado 4 de marzo empezando cun xantar a base de sopa, lacón, touciño, costela, chourizo, 
verdura, garavanzos e patacas. Un cocido en toda regra que se acompañará de doces do en-
troido, café e chupiño.

Ademais tamén terán un concurso de doces e haberá premios para o disfraz de maiores máis 
orixinal e para a mellor máscara infantil.

O prezo para persoas socias é de 11€ e de 14 para non socias. Os nenos e nenas ata 12 anos 
non terán que pagar. Para apuntarse hai que chamar ao 606 729 038 antes do 2 de marzo.

Lugar: O Ventoeiro, Labacengos _ Data: sábado 4 de marzo _ Hora: a partir das 14.00h.
Inscricións: 606 729 038 

CAMPIOnATO DE AnDADUrA DA ASOCIACIón ECUESTrE 23 DE AbrIL
Menos dun mes antes do San Xurxo, a Asociación Ecuestre 23 de abril de Moeche inicia o 
seu campionato de andadura cunha carreira que se disputará no recinto da feira. Non fai falla 
inscrición anticipada, senón que para apuntarse abonda con estar no lugar antes das 16.00h. 
As probas comezarán inmediatamente despois.

Lugar: Recinto feiral de San Ramón _ Data: sábado 25 de marzo _ Hora: a partir das 16.00h.

Axudas e subvencións doutras administracións
AXUDAS PArA A rEnOvACIón DE vEnTáS
– Orde do 27/01/2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións relativas ao Plan Renove 

de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión. 

Obxecto: axudas para o cambio de fiestras. _ Persoas beneficiarias: persoas particulares. 
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. _ Prazo de solicitude: desde o 01/03/2017 ata o remate dos 
fondos. A solicitude faise directamente nas empresas instaladoras adheridas ao Plan. 

Máis información no DOG núm. 21, do 31/01/2017 (http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia)

AXUDAS DO PLAn LEADEr 2016-2020 PArA InvESTIMEnTOS QUE PrOMOvAn O EMPrEGO E A MELLOrA DOS 
SErvIzOS nO MEDIO rUrAL
– Resolución do 30/12/2016 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos de desenvolvemento local da 

medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia, para as anualidades 2017 e 2018. 

Obxecto: axudas para investimentos que promovan o emprego e a mellora dos servizos no medio rural. 
Persoas beneficiarias: empresas e entidades. _ Convoca: AGADER e o GDR Seitura 22. 
Prazo de solicitude: dende o 31/01/2017 ata o remate dos fondos. 

Máis información nos DOG núm. 20, do 30/12/2016, e 12 do 18/01/2017 (http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia). Tamén se 
pode obter información e asesoramento nas oficinas da asociación Seitura 22 en Ferrol, As Pontes e Ortigueira.

Actividades das entidades do concello

 


