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Feira do 23 de abril
ASOCIACIÓN ECUESTRE 23 DE ABRIL

O 23 de abril, festivo local, chega unha nova edición da
feira cabalar organizada pola Asociación Ecuestre 23 de
abril, coa colaboración co Concello e a Deputación da Coruña. O evento repartirá cerca de 5.000 euros en premios
entre as amazonas e cabaleiros participantes nas distintas categorías: andadura chapeada, andadura aserrada
e trote, divididas as tres en apartados para animais de
menos e máis de 1,5 m. de altura á cruz.
As inscricións poderán facerse no palco a partir das 10.00h. -levando o animal para efectuar a medición- e as bases estipulan
que para participar nas probas oficiais será necesario utilizar casco regulamentario. Infórmase á veciñanza da Rúa da Feira que
deberá achegarse polo Concello para recoller os pases de acceso, xa que esta vía permanecerá pechada desde o serán do
domingo 22 ata a noitiña do luns 23, igual que a estrada provincial desde Pensos Pazo até a capela de San Ramón.
Data: luns 23 de abril – Horario: de 9.00 a 19.30 h. – Lugar: Contorno do recinto feiral

Servizos e Obras
O CONCELLO E A DIOCESE CHEGAN UN ACORDO PARA FACER UN APARCADOIRO
AO CARÓN DA IGREXA DE SANTA CRUZ
A alcaldesa e representantes da Diocese Mondoñedo-Ferrol mantiveron varias
xuntanzas para alcanzar un acordo sobre a adecuación como zona de aparcadoiro do igrexario de Santa Cruz. Foi a propia veciñanza quen pediu durante anos esta infraestrutura que agora se vai executar mediante un convenio
subscrito entre as dúas entidades.
En virtude do acordo, a Diocese cederalle os terreos ao Concello para que sexa
a Administración municipal quen efectúe as obras na leira onde antigamente
estaba a casa rectoral. Para iso está preparándose o correspondente proxecto
técnico e agárdase que os traballos poidan comezar nos próximos meses.

AS AXUDAS DA AGADER PERMITIRÁN AMAÑAR
OUTRAS CINCO PISTAS MUNICIPAIS NESTE ANO
O Plan de Mellora de Camiños municipais da AGADER finánciase con
fondos europeos que, de cara ao período 2018-2019, reservan para
Moeche outros 43.000 euros que a área de Obras vai destinar ao amaño de cinco pistas repartidas por outros tantos puntos do territorio.
Estas actuacións servirán para asfaltar de novo case tres quilómetros
da rede viaria municipal. O investimento total é de 52.339 euros co IVE
incluido, que será asumido polo Concello.
Neste sentido, en Labacengos amañaranse 450 m. da pista de Entrambasrrías, o camiño de San Xiao de Arriba -650 m.- e o que vai desde Abelleira a Amosa, en Santa Cruz, que abrangue 770 m. de distancia.

Nesta última parroquia tamén se reparará o camiño do Vilar á Ermida -565 m.- e, xa en San Xurxo, tamén se arranxará ao
camiño da Ferraría de Abaixo, duns 515 m. de lonxitude.
Na programación das obras acollidas ao plan da AGADER séguese a práctica que está sendo habitual no Concello de concentrar pequenas actuacións en lugares relativamente próximos, de maneira que se axilizan os traballos e se reducen os custos
asociados ao traslado de maquinaria e o provisión de materiais. Desta maneira búscase manter o equilibrio entre a resposta
ás necesidades máis urxentes, as posibilidades económicas e a atención ás demandas nas asembleas veciñais. Por iso desde
2015 o Concello está indo por zonas, parroquia por parroquia, para que, un ano con outro, se manteña o reparto igualitario dos
investimentos por todo o territorio.

NOVO EQUIPAMENTO URBANO E ELEMENTOS
QUE MELLORARÁN A SEGURIDADE VIARIA
Entre as actuacións que se levaron a cabo desde o anterior boletín Andaina
cómpre destacar a adquisición de mobiliario urbano -bancos e papeleirasque se van distribuír por distintos puntos do municipio.
En San Xurxo estes elementos instalaranse na Ponte e no entorno do castelo. En San Xoán xa se puxeron no parque infantil remodelado recentemente e, ademais, tamén se distribuirán na escola, nalgunhas beirarrúas
de San Ramón e nas inmediacións do adro de Labacengos. Por último, en
Santa Cruz, este material colocarase ao pé da igrexa e tamén nos locais
socioculturais de Abade, completando así o equipamento do novo aparcadoiro. En canto a seguridade viaria tamén se están instalando en
todo o territorio sinais de stop, de presenza de gando e animais ceibos na
calzada, de límite de tonelaxe e de límite de velocidade, solicitados pola
veciñanza nas asembleas que se levaron a cabo nas cinco parroquias.

UN CONVENIO COA DEPUTACIÓN DA
CORUÑA PERMITIRÁ DIMINUÍR O CONSUMO ENERXÉTICO DA ILUMINACIÓN
PÚBLICA
O Concello e maila Deputación da Coruña acaban de subscribir un convenio económico por valor de 68.173,00 euros cos
que se financiará a instalación de novos farois con tecnoloxía LED nos accesos a San Ramón, no recinto feiral e no interior da
nave do mercado. O proxecto de substitución da iluminación permitirá reducir nun 70% o consumo actual e, en consecuencia,
baixar a factura da luz pública desa zona.
Ademais do seu baixo consumo, o LED ten outras vantaxes, entre elas a de ofrecer unha iluminación máis branca, suave e agradable, ao tempo que reduce a
contaminación lumínica. Tamén é un punto ao seu favor o menor desgaste das
lámpadas -veñen para máis de dez anos- e o feito de que non perden intensidade
durante a súa vida útil, ademais de que case non precisan mantemento.
O importe total do proxecto asinado entre a alcaldesa, Beatriz Bascoy e o deputado, Xosé Regueira, ascende a 85.217,12 euros, dos que o organismo provincial
asumirá o 80% mentres que o 20% restante irá por conta do Concello.

Desenvolvemento local
PLANTACIÓN DE PATACAS E A TRAZAS GUATEMALTECA
Se ben en Moeche podemos seguir plantando patacas porque o noso concello non entra nas zonas de prohibición, a Xunta de Galicia estableceu a comezos de abril que, como o ano pasado, é necesario pasar polo Concello
ou as Oficinas Agrarias para declarar que se van plantar e onde.
Ata agora non tiñamos novidades respecto do ano pasado sobre as normas para a plantación de patacas en Moeche, que
si estaba e segue estando autorizado por non ser zona infestada. Sen embargo o pasado venres, 6 de abril, a Consellería de
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Medio Rural publicou a obrigación de de-clarar o cultivo, é dicir, comunicar que se van plantar e onde, como se fixo o
pasado ano 2017, pero nun novo modelo de impreso.
O período para presentar a declaración de parcelas de cultivo situadas en Moeche e nos outros concellos da zona tampón
remata o día 31 de maio de 2018.
Publicación en: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180406/AnuncioG0426-030418-0002_gl.pdf
Información: Casa do Concello

CURSO PARA A OBTER O TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)
A Fundación ECCA ofrécelle ao Concello a posibilidade de preparar a PROBA LIBRE para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria
Obriagatoria para Adultos.
De reunirse un grupo mínimos de persoas interesadas, procederase a realizar o
curso ppara obter o título de Graduado en Educación Secundaria Obriagatoria para
Adultos. Quen teña interese debe comunicalo no Concello, ben presencialmente na
Casa do Concello, en horario de oficina (luns a venres, de 8.30 a 14.30), ben por
correo electrónico correo@moeche.gal.
Se se acada o número mínimo, poñeranse en contacto con cada persoa para comunicarlle as datas e condicións. A metodoloxía que se segue é semipresencial e facilítaselle ao alumnado os manuales de cada módulo xunto con cos audios das
clases gravadas necesarios.

II Concurso de Pincho en pincho

Tralo éxito e a aceptación da primeira edición do Concurso de
Pincho en pincho, desde o Concello quérese repetir a experiencia e por iso se convoca este ano a segunda edición deste
certame, co que se pretende dinamizar a hostalería local e tamén poñer en valor os nosos produtos e a nosa creatividade
gastronómica.
O concurso repite o esquema de funcionamento do ano pasado. Debemos solicitar antes a consumición para poder
degustar o petisco, que despois teremos que puntuar nas
tarxetas do evento, dispoñibles en todos os establecementos.
A especialidade máis valorada polo público será a que leve o
premio, consistente nun diploma e nun distintivo acreditativo.
Porén, para quen complete toda a ruta dos pinchos de Moeche
tamén pode haber premio, xa que entre aquelas persoas que selen a súa tarxeta en todos e cada un dos locais participantes
sortearanse catro agasallos:
• 1 bono individual de persoa adulta para a piscina válido durante a temporada 2018.
• 1 pase para todas as actividades culturais organizadas polo Concello durante o que queda de ano
(entrada no Castelo, teatro, Castelo de Sons, rutas xeolóxicas, etc.)
• 2 lotes de produtos locais doados polos establecementos participantes no concurso.
O II Concurso de Pincho en pincho desenvolverase o venres 18 de maio de 20 a 23.00h., o sábado 19 de 11 a 15.00h.
e de 20 a 23.00h. e o domingo 20 só de 11 a 15.00h. Como novidade, este ano haberá un bus que percorrerá o sábado
pola tarde-noite todos os establecementos facendo parada en cada un deles, facilitando desta maneira que se complete a
ruta sen ter que preocuparse por ter que coller o coche.
Os locais hostaleiros que queiran participar no concurso deberán inscribirse entre o 23 e o 26 de abril pasando
obrigatoriamente polo Concello, onde terán que presentar cuberta a correspondente solicitude, indicando tamén o nome do
petisco, unha breve descrición da súa elaboración e os ingredientes que leva.
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Benestar Social. Muller

Mulleres dun século

Con motivo da celebración do 8 de Marzo, Día Internacional da Muller, o Concello programou varios actos a través dos que
reivindicar a igualdade plena das mulleres e visibilizar a súa contribución en todos os ámbitos da sociedade. Un dos xestos
que simbolizou este compromiso foi o de sacar unha grande foto de familia na que saen case un cento de mulleres do municipio. Labregas, políticas, estudantes, profesionais por conta propia e allea... todas xuntas nunha instantánea representativa
do Moeche en feminino de 2018.
Na imaxe aparecen nenas, mozas e adultas. Sen embargo, na foto faltan algunhas que, pola súa avanzada idade, non puideron acudir á cita. En Moeche hai 8 persoas maiores de 95 anos e tres delas son xa centenarias. Para que non perdesen
a homenaxe, a alcaldesa e a concelleira de Cultura visitaron este ano as tres mulleres centenarias nas súas casas para
entregárenlles cadanseu ramo de flores, símbolo do agradecemento de toda a veciñanza pola súa contribución ao desenvolvemento do territorio e humilde recoñecemento a toda unha vida de traballo.

Constantina Vale Villar

Serafina Dolores Loureiro Ramos

María Dolores Castro Castro

Charla sobre o Bono Social Eléctrico

Os fogares con menos recursos económicos teñen a opción de obter unha tarifa eléctrica máis barata por medio do denominado Bono Social Eléctrico, que se tramita perante a empresa subministradora sempre que se cumpran os requisitos para a
súa obtención. O bono non é algo novo, pero si as condicións para acceder a el. De feito, o cambio normativo introducido en
outubro polo Goberno do Estado obriga a solicitalo de novo no caso de que se estivese dispoñendo del.
Para aclarar todo o novo ou informar sobre os criterios de concesión do bono, o Concello e maila Fundación Axencia Enerxética da Provincia da Coruña -FAEPAC- organizan unha charla na que se explicará con todo detalle en que consiste o desconto
e como e onde se tramita.
Data: xoves 26 de abril – Hora: 19.00h. – Lugar: Local social do Pereiro
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Cultura

23 de Abril: Libros para
sermos libres

Moeche é un dos 30 concellos seleccionados pola Vicepresidencia da Deputación da
Coruña para desenvolver o programa Libros para sermos libres, a través do que o ente
provincial distribuirá 6.000 obras literarias con motivo do Día Internacional do Libro.
Cada concello recibirá 200 exemplares para agasallar nun espazo público. Moeche elixiu
a rúa da feira, onde o propio 23 de abril se habilitará un pequeno lugar para distribuír
os libros doados pola Deputación. Son exemplares de poesía, ensaio, teatro, fotografía,
investigación, pintura, banda deseñada ou literatura infantil, moitos deles premiados nos
diferentes certames provinciais, que saltarán do almacén da Deputación á biblioteca de
calquera amante da lectura que pase por Moeche o día de San Xurxo.
Data: luns 23 de abril – Hora: durante toda a mañá – Lugar: rúa da Feira – Organiza: Deputación da Coruña

Curso da Aula TIC: “SÁCALLE PARTIDO AO SMARTPHONE. TRÁMITES COA ADMINISTRACIÓN”
A aula de alfabetización e dinamización dixital de Moeche prosegue coa súa programación de cursos. A próxima acción formativa que se impartirá centrarase
nos seguintes contidos:
• Renda 2017: solicitar e confirmar o borrador co móbil
• E-Saúde do SERGAS: pedir cita, consultar a historia clínica e a medicación
prescrita
• Chave 365: sistema de identificación e de sinatura de documentos na sede
electrónica da Xunta
Para participar neste curso só é necesario dispor de teléfono móbil intelixente e
uns coñecementos mínimos sobre o seu manexo. Terá lugar na aula de informática situada no soto da Casa do Concello en horario de 10 a 12.00h., desde o
3 de maio ata o 26 de xullo.
Información e inscrición: 981 404 046 ou ao 616 016 793 ou no correo
aulaticmoeche@gmail.com. Prazas son limitadas.

Medio Ambiente
EXPOSICIÓN NO CASTELO DE MOECHE:

A pegada ecolóxica

O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)
cedeulle ao Concello de Moeche a exposición “A pegada ecolóxica”, deseñada
en colaboración co Centro Nacional de Educación Ambiental. A mostra trata de
medir o impacto que ten o modo de vida do ser humano sobre o entorno. Esa
repercusión ambiental exprésase como a cantidade de terreo bioloxicamente
produtivo que se precisa para soster o estilo de vida de cada individuo.
A exposición está composta por 11 paneis onde, entre outras cuestións, se
expoñen os resultados do informe da Global Footprint Network do ano 2012.
Nel destácase que a demanda actual a escala global das nosas actividades é
de 2’7 hectáreas por persoa, mentres que o planeta só pode subministrar 2
hectáreas per cápita.
Data: ata o 22 de abril – Lugar: Castelo de Moeche – Horario: Martes de
15.30 a 19.30h. Mércores, xoves e venres de 11.30 a 13.30h. e de 16 a
19.00h.; fins de semana e festivos, de 11.30 a 14.00h. e de 16 a 19.00h;
luns: pechado.
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Deporte

Andaina polas terras de
Abade

A chegada da primavera marca o reinicio das camiñadas organizadas
polo Concello para descubrir o territorio.
A próxima ruta programada pola área de Deportes percorrerá a parroquia
de Abade. Sairemos do adro da igrexa ás 10.30h. para darmos unha volta
duns 7,5 quilómetros pasando por Gundiao, polo Carbeiral e logo -dentro
xa de territorio de San Sadurniño- tiraremos polas Loibas e a Cruz da
Raíña para volver de novo a Gundiao e, desde alí, encamiñarnos a Valdixe, onde empeza o trazado por pistas forestais que
nos levará ao punto de partida.
O itinerario ten unha dificultade media-baixa. Desde o Concello recoméndase levar chaleco reflector, calzado cómodo, calcetíns transpirables, algo de beber e, se se quere, froita ou algunha barriña enerxética para matar a “debilidá”. Tamén é moi
aconsellable traer vara, bastón ou un caxato para apoiarse durante a marcha.
A actividade é gratuíta, pero fai falla inscrición previa no 981 404 006 ou no correo a daniel.feijoo@moeche.gal.
Data: sábado 28 de abril – Hora: 10.30 a 13.00h. – Lugar: saída e chegada na igrexa de Abade (7,5 Km.)

Entidades municipais

Festa de San Marcos

O 25 de abril é día de San Marcos. Data na que se conmemora o martirio do evanxelista que en Moeche ten erixida unha
capela na súa honra. O pequeno templo situado no lugar Penasalbas aparece asociado á igrexa de San Xurxo. O aspecto que
presenta agora é froito dunha remodelación levada a cabo hai máis dun século..
O sábado 28: teremos a orquestra Alaska actuando na función e máis na verbena
da noite, onde estará acompañada do trío musical Amatista. Ademais, ese día tamén
haberá misa e procesión coa banda sonora dun grupo de gaitas.
O domingo 29: só haberá sesión vermú coa actuación de trío musical Amatista.
Haberá unha carpa instalada ao pé da capela. Coma todas as festas, esta tamén dá
que facer. Por iso desde a comisión coméntannos que están abertos a calquera achega
económica que a xente de dentro e fóra da parroquia lles queira dar.
Organiza: Comisión de festas de San Xurxo.

RECORDATORIOS DE AXUDAS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS
• Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación
de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas
dúplex e en vivendas unifamiliares, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual (DOG nº
60 do 26 de marzo de 2018).
Para o caso de vivenda unifamiliar, esixirase que os ingresos ponderados da unidade de convivencia da persoa beneficiaria non excedan de 3,5 veces o índice público de renda de efectos múltiples (en diante, IPREM).
Prazo de presentación: ata o 30 de maio
• PEL EMPRENDE (ACTIVIDADES). Liña de axudas da Deputación da Coruña para consolidación e fortalecemento
do tecido empresarial nos concellos da provincia a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no
desenvolvemento da iniciativa empresarial. Pódese obter información no Información; BOP do 21 de marzo ou no departamento de Desenvolvemento local do Concello.
Prazo de presentación: ata o 26 de abril ás 14.00h.
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