
ÁREA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

23 de setembro: 
II Feira de Gando Vacún
O Concello ten como unha das súas priorida-
des manter e reforzar a feira quincenal como 
elemento de cohesión social, de dinamización 
económica e de fonda raizame cultural. Moeche 
foi, de sempre, un dos principais referentes de 
Galicia para o comercio do gando vacún. Unha 
actividade que foi vindo a menos nos últimos 
anos pero que, porén, ten un grande potencial 
de cara ao futuro, vencellado á demanda cada 
vez maior de carnes de altísima calidade cria-
das con métodos tradicionais e sustentables. 
Neste sentido, a II Feira de Gando Vacún que 
se celebrará o sábado 23 de setembro quere 
promocionar tanto a feira local como as posi-
bilidades asociadas á gandeiría de vacún en 
Moeche e no resto da comarca.

En colaboración con varias gandeirías do concello organizáronse dúas actividades paralelas ao propio mercado nas que, dunha 
banda, participarán no mercado os mellores exemplares de Rubia Galega e, doutra, a axuda que representan os cans de pastoreo. 

9.30 H. FEIRA DE RUBIA GALEGA 
Á tradicional feira do trato acudirán varias explotacións das zonas de Ferrol, o Ortegal e A Mariña para achegar animais de pura 
raza inscritos nos rexistros da ACRUGA , a Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega. Entre eles poderemos ver a Princesa, 
mellor vaca rubia da provincia e segunda clasificada no concurso Miss Vaca 2017 celebrado en Santiago. Princesa é un animal 
excepcional pola súa morfoloxía e, ademais, pertence a unha gandeiría de Moeche.

11.00 H. A 14.00H. CLASES DE PASTOREO CANINO CON ALEJANDRO IBARRA
Alejandro Ibarra é un experto adestrador e profesor de técnicas de pastoreo con cans. Xa ten estado en Galicia en anteriores 
ocasións, onde impartiu varios cursos nos últimos anos dirixidos principalmente a gandeiros e gandeiras en extensivo para os 
que un cadelo ben ensinado pode ser unha axuda inestimable. Durante a mañá, o adestrador navarro ofrecerá unhas clases 
maxistrais gratuítas na que poderemos aprender algunhas cuestións básicas para que o noso can empece a traballar co gando.

A PARTIR DAS 16.30 H. EXHIBICIÓN DE PASTOREO
Xa pola tarde, Ibarra mostrará un exercicio real de pastoreo con ovellas e 
cabras nun recinto pechado ao carón da feira. Case con total seguridade 
os protagonistas serán tres dos seus cans, todos eles da raza Border Collie, 
caracterizados polo seu carácter afable coas persoas, por ser traballadores 
incansables e pola firmeza coa que controlan os rabaños nese triángulo de 
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coordinación perfecto formado polo propio can, o gando e quen pas-
toree. Esta actividade será especialmente atraente para os nenos 
e nenas, que mesmo poderán axudarlle aos cans e a Ibarra a 
acurrar o gando.

En relación con este tema cómpre lembrar que a Xunta de Galicia ten 
aberta ata o 18 de setembro unha convocatoria de axudas para a mer-
ca de cans pastores que axuden a defender os rabaños gandeiros dos 
ataques do lobo. O importe da axuda pode chegar aos 500 euros por 
can maior de 4 meses que se merque. Iso si, a adquisición deberá facerse despois da data da publicación da orde das axudas 
e, ademais, deberá ser das razas Mastín do Pirineo, Mastín Español, Carea Leonés ou Can de Palleiro. A orde publicouse 
no DOG do pasado 17 de agosto e tamén recolle axudas para instalar nas leiras peches electrificados e pastores contra o 
porco bravo.

A II Feira de Gando Vacún promete ser un evento moi concorrido no que tamén atoparemos o ambiente habitual de cada 
quince días, cunha chea de produtos frescos de temporada, alimentos transformados, artesanía, roupa, calzado, ferralla de 
todo tipo -fouciños, galletas, gadañas, navallas, etc.-... en resumo, todo o que fai da feira de Moeche unha cita obrigada para 
as compras ou para pasar unha xornada de lecer envolta na tradición.

TRANSPARENCIA E PARTICIPACIÓN

www.moeche.gal  
nova páxina 
web municipal
Desde que o anterior Andaina chegou ás vosas casas 
o Concello levou adiante unha chea de actuacións que 
vos contamos nestas páxinas e tamén a través da web 
municipal www.moeche.gal. Un sitio na rede que acaba 
de renovarse por completo para adaptalo aos novos dispositivos de navegación e, máis que nada, para que 
sexa o principal medio informativo e de relación coa veciñanza. A web municipal redeseñouse por dentro e por 
fóra para facela máis atraente, con máis contidos de utilidade e máis actualizados, pero tamén para conectala 
mellor coas redes sociais que son na actualidade o noso principal punto de acceso á información. 
Moeche conta deste xeito cunha web refeita case desde cero que agora funciona co dominio galego .gal Aínda faltan cousas 
por facer e seccións que se irán ampliando pouco a pouco co obxectivo de incrementar a información dispoñible e a partici-
pación de todas e todos tamén neste importante medio de comunicación. 

Desde o Concello consideramos fundamental darlle unha volta á antiga web como unha esixencia do desen-volvemento ac-
tual da vida municipal, con máis servizos e actividades promovidas tanto polas concellarías como polas entidades sociais do 
territorio. A web quere ser un diario do acontecer diario en Moeche, pero tamén un portal aberto á veciñanza, escaparate da 
transparencia e ferramenta imprescindible para proxectarlle ao turismo a nosa riqueza natural e patrimonial.

A nova web ofrece contidos moi variados –feiras, servizos municipais, rutas, datos estatísticos, patrimonio, información sobre 
o castelo, axenda, novas, a colección de Andainas, boletíns, galerías de fotos, etc.–, mais o elemento fundamental é a comu-
nicación directa a través de ferramentas que permiten, por exemplo, que as persoas usuarias reciban avisos urxentes nos 
seus teléfonos móbiles (cortes de auga, árbores caídas, corte de estradas, etc.).

O novo sistema de información inclúe a comunicación directa coa Alcaldía, a posta a disposición de audios e textos das 
sesións plenarias, o estado de execución dos investimentos principais, un espazo para consulta de todas as redes sociais 
relacionadas co Concello e a comunicación veciñal a través dun mecanismo que facilita trasladarlle incidencias ao Concello 
e consultas á veciñanza sobre temas de interese municipal.

Por último, en www.moeche.gal as asociacions teñen tamén un apartado para cada unha delas, no que contan cun espazo 
propio para comunicar as súas actividades e información.
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ÁREA DE DEPORTES

Escolas deportivas municipais 2017/2018
Co arranque do curso, o Concello tamén volve poñer en marcha as escolas deportivas, que esta temporada ofertan 9 disciplinas 
para todas as idades entre as que hai algunha novidade e a posibilidade de que a rapazada se inicie gratis en xogos de raqueta, 
en patinaxe e en karate. Ademais, e de acordo coa ordenanza reguladora, tamén se prevén importantes descontos para familias 
numerosas, maiores de 65 anos e menores de 18, persoas con algunha discapacidade ou para quen teña o Carné Xove. 

Disciplina Días Horario Lugar Prezos

Ximnasia de mantemento 
“Maiores+”

luns, martes e xoves
17.00 a 18.00h. 
18.30 a 19.30h.

Local social de Abade 
Pavillón municipal 

12 €/mes 
9 €/mes para maiores de 
65 anos e menores de 18

Spinning 
(prioridade persoas empadroadas ou 

que xa asistisen o ano pasado)
luns e mércores 20.30 a 21.30h. Pavillón municipal 

10 €/mes 6 €/mes para 
maiores de 65 anos e me-
nores de 18

Fitness “Movémonos” luns e xoves 19.30 a 20.30h. Pavillón municipal 

Pilates 
(prioridade persoas empadroadas ou 

que xa asistisen o ano pasado)
mércores e ven-res

10.00 a 11.00h. 
11.00 a 12.00h.

Local de Casabranca 
(se hai demanda)

Escola de atletismo popular 
(novidade para iniciarse no mundo das 

carreiras populares)
martes 19.30 a 20.30h. Pavillón municipal 

6 €/mes 5 €/mes para 
maiores de 65 anos e me-
nores de 18

Zumba martes e xoves 20.30 a 21.30h. Pavillón municipal 15 €/mes prezo fixo*

Estes prezos veranse reducidos nos seguintes casos e contías, tendo en conta que cada persoa só poderá beneficiarse da 
que lle resulte máis vantaxosa e que os descontos non se aplicarán de forma autómatica, senón que haberá que solicitalos 
previamente.

Familia numerosa -50%

Grao de discapacidade 
recoñecida superior ao 33%

-30%

Máis dunha persoa da mesma 
unidade familiar inscrita na 

mesma actividade

A primeira pagará o 100% e 
as seguintes o 50%. En todo 
caso o desconto aplicarase ás 
cotas menores. 

Carné xove -15%

Persoas que acrediten falla de 
capacidade económica para o 

pagamento
-100%

As inscricións nestas escolas poden facerse na Casa do Concello de luns a venres entre as 8.30 e as 14.00h., ou ben en-
viándolle un correo a daniel.feijoo@moeche.gal. Fai falta presentar cuberta a folla de inscrición, dispoñible na web municipal 
www.moeche.gal, e no caso de novas inscricións tamén cómpre achegar unha copia do carné e da tarxeta sanitaria.

Para levar adiante cada unha destas actividades fará falta un número mínimo de persoas inscritas, que varía dependendo do 
deporte que se trate. Informarase das datas de inicio tan pronto como se concreten os grupos.

Escolas deportivas infantís
Disciplina Idades Días Horario Lugar
Patinaxe 3-12 anos luns 15.15 a 16.30 h.

Pavillón Municipal
Deportes de raqueta 

(tenis, bádminton e tenis de mesa)
5-12 anos martes 15.30 a 16.30 h.

Karate 5-12 anos venres 15.30 a 17.00h.
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ÁREA DE CULTURA

Noites de cine: “A praia dos afogados”
O recinto feiral de San Ramón acollerá na noite do último sábado de 
setembro a penúltima proxección do programa “Noites de cine”, en-
cadrado na Rede Cultural da Deputación da Coruña. Desta vez pode-
remos ver o filme “A praia dos afogados”, dirixido por Gerardo Herrero 
adaptando a novela homónima de Domingo Villar.

A película xunta todos os mellores ingredientes do drama, o suspense e 
o cine negro. O desencadeante de toda a trama é a aparición do cadáver 
dun mariñeiro entre as rochas. Unha das moitas vidas cobradas e cuspi-
das polo mar se non fose porque o corpo ten as mans atadas ás costas. O 
inspector Leo Caldas -interpretado por Carmelo Gómez- tentará recompo-
ñer o ocorrido e dar coa persoa responsable do crime, meténdose de cheo 
para iso no ambiente hermético da ribeira e da súa xente. 

Data: sábado 30 de setembro –/– Hora: 22.00h. –/– Lugar: recinto feiral de San Ramón

As nosas historias. Obradoiro de sombras chinesas
As sombras chinesas poden considerarse como as precursoras do cine xa que com-
parten con el elementos comúns: a luz, a proxección de figuras sobre unha pantalla 
branca e, máis que nada, a súa capacidade de evocación e de facernos soñar. A 
narradora Olga Abad bota man desta técnica milenaria para contar contos e historias 
da nosa tradición oral que cobran deste xeito un novo significado. 

O espectáculo é recomendable para as familias con nenos e nenas de entre 4 e 9 anos 
xa que será precisamente a cativería quen máis goce das historias cargadas de maxia 
narradas por Abad. A entrada é libre e a actividade forma parte do programa Ler conta 
moito impulsado pola Consellería de Cultura para animar á lectura dentro da Rede de 
Bibliotecas Públicas de Galicia, na que tamén está integrada a de Moeche.

Data: venres 22 de setembro –/– Hora: 17.30h. –/– Lugar: Biblioteca Municipal (Casa do Concello)

Teatro no C. Cultural Frc. Piñeiro: “A invitada”
A agrupación da Sociedade Cultural A Pombiña de Pedroso é unha das formacións teatrais máis aplaudidas da comarca e 
tamén unha das que ten un repertorio máis extenso. Forman parte do catálogo da Rede Cultural da Deputación e, dentro dela, 
traerán a Moeche unha das súas últimas montaxes: “A invitada”. A peza é unha comedia escrita por Betty Couce, dramaturga 
de cabeceira da entidade, e protagonizada por Beatriz, unha nativa das Fragas do Eume que recibe o convite para asistir á 
voda dunha curmá á que non coñece. A ocasión permítelle iniciar relación con esa póla da familia e descubrir que o seu tío 
é un alto cargo da Xunta cun interese especial en levar adiante un proxecto que non gusta demasiado nas Fragas do Eume. 
Porén, esa non será a única sorpresa que espera á “invitada”.

Data: sábado 7 de outubro –/– Hora: 19.00h. –/– Lugar: Centro Cultural Francisco Piñeiro, Trieiro (Abade)

Prezo: 3€. As entradas poden collerse na Casa do Concello de luns a venres de 8.30 a 14.00h. a partir do 25 de setembro. 
Reservarase un 20% para despachar no local o mesmo día ata media hora antes da función.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
CHARLA INFORMATIVA: 

Dálle luz á túa factura. Como aforrar na factura da luz?
Poucas cousas hai tan difíciles de entender como unha factura da luz e tamén poucas cousas hai tan custosas como dar co con-
trato axeitado ás nosas necesidades e que, aínda por riba, nos saia máis ou menos ben de prezo. A Xunta de Galicia está levando 
por varios municipios do país unha serie de charlas informativas que nos desvelan todos os segredos da factura, mostrándonos 
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ademais maneiras de rebaixar o que pagamos de luz. Unha destas charlas 
desenvolverase en Abade o 16 de outubro. 

Porén, cómpre lembrar que podemos recorrer á FAEPAC, a Fundación 
Axencia Enerxética Provincial da Coruña, se temos dúbidas ao respecto de 
se estamos pagando moito pola electricidade ou queremos que al-guén 
nos explique en detalle o que temos contratado. A FAEPAC está situada na 
rúa Alcalde José Vilaboy Pajón S/N, no edificio da Casa da Enerxía. A súa 
web é www.faepac.org e o teléfono o 981 102 111. 

Data: luns 16 de outubro –/– Hora: 16.00h. 

Lugar: Centro Cultural Francisco Piñeiro, Trieiro (Abade)

Organizan: Concello de Moeche. INEGA e Instituto Galego de Consumo.

Únete á compostaxe caseira!
As lavaduras da comida sempre foron para 
os porcos, para as galiñas ou para o esterco. 
Pero hoxe, con cada vez menos porcos, me-
nos galiñas e menos esterqueiras, é habitual 
que todo vaia ao caldeiro do lixo. De feito, a 
maior parte da bolsa que se xera nun fogar 
adoita ser materia orgánica. Iso encarece os 
custes do tratamento -o que lle pagamos a SOGAMA- e, ademais, tamén significa desperdiciar un material con grandes 
propiedades fertilizantes. 

Unha das solucións é a compostaxe doméstica e para iso o ano pasado iniciamos un programa municipal no que se lle entre-
garon colectores especiais a todas as persoas que o solicitaron xunto coa formación sobre como utilizalos. 

O programa continúa aberto e quen queira sumarse a el pode mandarnos unha mensaxe a correo@moeche.gal. Tan pronto 
como haxa un número suficiente de inscricións organizaremos unha sesión para aprender a compostar e para distribuír máis 
composteiros. Se queres apuntarte ou solicitar un composteiro tamén podes chamar ao 981 404 006. 

ÁREA DE ENSINO
CALENDARIO ESCOLAR

A rapazada xa em-
pezou a escola. Por 
diante ten nove meses 
de aprendizaxe e acti-
vidades que, na prác-
tica, terán 27 días me-
nos entre vacacións 
varias e festivos. Para 
que saibades desde 
xa como se reparten 
ao longo do curso pre-
parámosvos un listado 
con todos os días e 
datas non lectivas no 
CEIP San Ramón.

mes día evento
setembro 11 Comezo das clases en Primaria e infantil

setembro 15 Comezo das clases na ESO, Bacharelato e ci-clos

outubro 12 Día non lectivo

novembro 1 Dia non lectivo

decembro 6 Día da Constitución

decembro 7 Día do Ensino

decembro 8 Día non lectivo

decembro 22, 25, 26, 27, 28, 29 Vacacións de Nadal

xaneiro 1, 2, 3, 4, 5 Vacacións de Nadal

febreiro 12, 13, 14 Vacacións de Entroido

marzo 26, 27, 28, 29, 30 Vacacións Semana Santa

abril 2 Vacacións Semana Santa

abril 23 Dia non lectivo

maio 1 Día do Traballo

maio 17 Día das Letras Galegas

maio 18 Dia non lectivo

xuño 21 Remate das clases en infantil e primaria, secundaria, bacharelato e ciclos 
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ÁREA DE OBRAS E SERVIZOS

AVANCE NA EXECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPAIS
Ao longo do verán o Concello iniciou os procedementos de 
contratación de varias obras públicas algunhas xa rematadas 
e outras en proceso de execución ou licitación. 

As máis numerosas son as relativas á mellora e mantemento 
da nosa rede viaria. As obras dividíronse en tres capítulos: un 
plan de rebacheos sustentado con fondos municipais, outro de 
acondicionamento de pistas sufragado tamén con recursos pro-
pios e un terceiro apartado de asfaltados financiado cos fondos 
do POS+ provincial, no que tamén se incluíron reparacións na 
rede de sumidoiros e a preparación de espazos no contorno da 
feira, este último cifrado en 107.000 euros. 

Salvo este último -que está en fase de licitación- todos os de-
mais contratos están adxudicados, mesmo o da reparación da 
cuberta do pavillón municipal. A intervención custará finalmen-
te 94.000 euros dos que a Deputación da Coruña porá un 80% 
por medio dun convenio subscrito coa administración local.

Estas licitacións alcanzan un valor global provisional de 330.026 
euros e para cursalas constituiuse a correspondente Mesa de 
Contratación, formada polo aparellador municipal, a secretaria 
xeral, un representante do Grupo municipal do BNG, un repre-
sentante do Grupo municipal do PP e a alcaldesa.

Programa Obras Empresa Importe

Plan 
de rebacheos 
e mantemento 

2017

Abade: A Conxerga, O Coto, Finlle, Valdixe e Vilariño. Santa Cruz

Construcciones José 
No Mantiñán e Hijos 

S.L. 

8.488,69 € 

(contratos 
menores)

Santa Cruz: baixo do Vilar e O Castro

Labacengos: Abelleira, pista Labacengos-Os Campos e pista 
inte-rior das Barbelas

San Xoán: A Feira, Empalme-As Pedreiras, O piñeiro e entrada 
Beleiriz

San Xurxo: entrada Cristo Rañal (Loureiros), As Filgueiras, Ponte-
Penasalbas e Requiá 

Plan de acondicionamento 
de camiños

O Petón (San Xoán). Camiño (San Xoán). A Fraga (Labacengos. 
Monte (Abade). A Costa (San Xurxo). San Xiao (capela Labacen-
gos). Salvafoxos Barbelas (Labacengos). 

Construcciones José No 
Mantiñán e Hijos S.L.

20.807,03 € 

(contrato 
menor)

POS + 

Saneamento Empalme (San Ramón). Melloras foxa As Pedreiras. 
Camiño do Carballo (Labacengos)

Construcciones José 
Piñeiro S.L.

34.388,20 € 

(procedemento 
negociado)

Arranxo de pistas en: Pico Ferreira-Vigo (San Xurxo). O Loureiro, 
(Santa Cruz). O Vilar,  (Santa Cruz). O Tellado (Santa Cruz). Accesos 
de arriba Vilachave (Labacengos). Camiño Gundiao (Abade). Acce-
so vivendas Gundiao(Abade)

Construcciones José 
Piñeiro S.L.

63.827,50 € 

(procedemento 
negociado)

Acondicionamento de espazos no recinto feiral en proceso de licitación 107.933,05 €

Convenio 
coa Deputación (80%)

Nova cuberta do pavillón municipal e acondicionamento dos baños 
e interior 

Alvaré y Llago S.L.
94.582,12 € 

(procedemento 
negociado)

Importe total de investimentos executados ou en marcha: (esta cifra será lixeiramente inferior tan pronto como se adxudiquen 
as obras de acondicionamento dos espazos no recinto da feira)

339.026,59 €
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ÁREA DE MEDIOAMBIENTE

AUGAS DE GALICIA ESTABLECE A PREALERTA POR 
SECA CONTINUADA
Malia que nas últimas semanas tivemos un tempo bastante 
revolto, con días de sol alternando con outros de auga, todo 
o que leva chovido non dá para sacarnos dunha situación de 
seca na que estamos desde primeiros de ano.

Xa daquela Augas de Galicia ditaminou a PREALERTA por seca 
e, de continuar así as cousas, seguramente se pase á ALERTA 
no mes de outubro. Preocupa especialmente o escaso caudal dos 
ríos, a baixa no nivel dos pozos e a seca dalgunhas traídas parti-
culares. 

Moeche depende do Concello das Somozas para o abastece-
mento da rede municipal, en virtude dun convenio asinado hai 
varios anos. O documento fala das condicións de prestación 
dese servizo, pero nel non se garante que se manteña a submi-
nistración nunha eventual situación de escaseza. 

Desde o Concello estanse tomando medidas para facer un con-
trol do consumo e garantir un uso responsable e racional da au-
ga, comezando polas melloras no propio sistema de condución. 

Así, instaláronse contadores na saída do depósito municipal e tamén en todas as dependencias municipais 
-escola, castelo, piscina, Casa do Concello, etc.-, cos que se saben consumos reais e tamén é máis doado detectar 
fugas. Canda estas actuacións de control tamén se acometeron outras de mellora da infraestrutura, como a colocación dunha 
redutora de presión que minimice a posibilidade de roturas e a limpeza do interior do depósito e máis da válvula de entrada 
da auga procedente das Somozas. 

Con todo, é necesario facer un chamamento á colaboración veciñal. Non sabemos cando vai rematar a seca e todos e todas 
debemos concienciarnos co uso responsable e racional da auga seguindo uns sinxelos consellos que, sobra dicilo, son de 
sentido común:

•      Vixiar as posibles fugas no interior das fincas particulares.
•      Evitar os baldeos para a limpeza de edificios e propiedades particulares.
•      Limitar o enchido de piscinas.
•      Non deixar correndo mangueiras cando se lave o coche ou nas regas, etc.
•      Usar o lavalouzas e a lavadora só cando están cheas. 

LIMPEZA COMUNITARIA NO RÍO GRANDE 

Apúntate !!!
Sábado 7 de outubro, imos darlle cumprimento a unha das 
preocupación veciñais, a limpeza do río Grande de Xuvia que 
percorre o noso concello. Comezaremos no límite do rio do mu-
nicipio de San Sadurniño para irmos traballando, obviamente, 
cara ao limite coas Somozas.

É unha tarefa colectiva de todas as persoas que queiran cola-
borar no coidado do río. Se te queres apuntar, só tes que cha-
mar ao 981 404 006 ou no correo correo@moeche.gal

O punto de encontro será na a zona do aparcadoiro da área 
recreativa (na piscina) ás 10.30h. Aconséllase traer botas ou 
calzado apropiado para a auga e roupa impermeable.
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ACTIVIDADES ENTIDADES ASOCIATIVAS
EXCURSIÓN AO FEIRÓN DE PADRÓN COA AVV DE LABACENGOS
Padrón ten un dos feiróns máis concorridos e animados de toda Galicia. E tamén é dos máis 
grandes. Reúne todos os domingos uns 600 postos que, colocados en liña recta, cubrirían 
arredor dun quilómetro de distancia e dunha grande variedade de produtos. A asociación 

veciñal de Labacengos organizou unha excursión que terá o feirón padronés 
como o principal atractivo pero, xa que se vai ata alí, tamén se aproveitará para 
visitar o Pazo do Faramello en Rois e a zona vella de Santiago de Compostela.

Data: domingo 1 de outubro.

Prezo: 35€ persoas socias e 40€ as non socias, incluído bus, xantar, entradas 
no pazo e degustación.

Inscricións: ata o 22 de setembro chamando ao 606 729 038. Prazas limitadas. 

ANUNCIO DA A.VV. O VAL DE MOECHE
Desde O Val de Moeche infórmannos 
que o local social do Pereiro abrirá 
todas as tardes de sábado a partir do 
23 de setembro para encontros veci-
ñais e da propia asociación. 

BOLSAS E SUBVENCIÓNS
BOLSAS DE ESTUDO DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Xa están publicadas desde hai varios días as bolsas xerais de estudo 2017-2018 para estudos universiarios e non universita-
rio postobrigatorios. Unha convocatoria do Ministerio de Educación que é compatible coas axudas ao estudo promovidas polo 
Concello. 

As bolsas estatais poden solicitarse nos seguintes prazos:

 • ata o 3 de outubro as Becas xerais de estudos non universitarios
 • ata o 17 de outubro as Becas xerais de estudos universitarios
Pode obterse máis información no teléfono 910 837 937, na web do Ministerio de Educación  ou no servizo de Benestar Social 
do Concello de Moeche.

AXUDAS CONSTRUTIVAS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
A Xunta de Galicia tamén publicou o pasado 6 de xullo no Diario Oficial de Galicia a convocatoria das subvencións para a re-
novación de fachadas de lousa, para a rehabilitación de fachadas con granito e para a renovación de cubertas tanto con tella 
cerámica como con pizarra. 

Son catro liñas distintas e simultáneas das que se poden beneficiar as persoas físicas ou as comunidades de propietarios, sem-
pre que a actuación subvencionable  se realice en vivendas unifamiliares ou edificios de vivenda colectiva e nas súas edificacións 
anexas.

Prazo solicitude: para cubrir e validar as solicitudes hai tres meses desde o día seguinte  ao da publicación destas ordes no 
DOG. É dicir, o prazo remataría o 7 de outubro agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito antes desa data. 

Máis información:

Páxina web oficial da consellería: http://ceei.xunta.gal. 
Nos teléfonos 981 957 092 ou 981 957 258
No enderezo electrónico: cei.dxiem.axudasminas@xunta.gal 

 


