#cultura #mocidade #deporte #igualdade
#voluntariado #educación #eurocidade

febreiro | marzo | abril | maio

primavera

tomiño

2020

axenda

tomiño
2020

cultura
mocidade
deporte
igualdade
voluntariado
educación
eurocidade

febreiro
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voluntariado
sábado

01/02

durante todo o ano

De 11.00 a 12.30 h
Público xuvenil
Aula CEMIT de
Tomiño
De balde

Club de lectura xuvenil
Un sábado ao mes durante todo o ano
O club de lectura trata diferentes temáticas de interese para a infancia
e a adolescencia a través das que se fomentará o uso da lingua galega,
a lectura e o pensamento crítico. O club reunirase na Aula CEMIT un
sábado ao mes.
Información e inscricións: omix@tomino.gal

febreiro
cultura
sábado

01/02
Ás 20.00 h
Todos os públicos
Mercado Municipal
de Tomiño
De balde

Raiceira
Raiceira é un proxecto que nace da idea de reinterpretar melodías
populares extraídas da tradición oral galega. O dúo formado por Sabela
Vázquez (cello) e Carme López (voz, percusións e gaitas) busca acadar
un son particular e diferente misturando unha parte máis tradicional
a través da voz e das percusións de man con outra máis alonxada do
popular polas harmonías que achega o violonchelo.

febreiro
igualdade
martes

04/02
ata luns
17 de febreiro

Todos os públicos
Mercado Municipal
de Tomiño (primeiro
andar)
De balde

Exposición fotográfica
«15 visións - Express-Arte»
Mostra creada no marco do programa de inserción laboral para vítimas da violencia de xénero e impulsada pola Asociación de Xóvenes
Emprendedores Lucenses (AXEL).

febreiro
educación
luns

10/02

ata xoves
13 de febreiro

Todas as charlas
serán ás 19.00 h
A partir de 12 anos
Auditorio de Goián
De balde

V Semana da Educación:
«As novas fronteiras da educación,
unha educación sen fronteiras»
Por quinto ano consecutivo, o Concello de Tomiño organiza unha semana para que
docentes, persoas educadoras en xeral e nais e pais en particular acudan a informarse
e formarse en diferentes temáticas relacionadas coa educación da man de grandes profesionais con experiencia neste ámbito.
Servizo de gardería gratuíto.

febreiro
educación

luns

10/02

Pepa Horno
«Educar sen medo»

Ás 19.00 h

mércores

12/02
Ás 19.00 h

martes

11/02

Juan Llorca
«A súa alimentación é a
túa responsabilidade»

Ás 19.00 h

Víctor Arufe
«Educar na sociedade
actual. Claves para
a boa educación de
nenos e nenas»

xoves

13/02
Ás 19.00 h

Lola López
Mondéjar
«Contracorrente.
Educación e pensamento crítico»

febreiro
cultura
domingo

16/02
Ás 18.00 h
Todos os públicos
Mercado Municipal
de Tomiño
De balde

Tino Baz
Tino Baz chega a Tomiño co seu último disco, «Se cantan es ti que
cantas», unha homenaxe á emblemática escritora galega Rosalía de
Castro. Froito de anos de traballo, o disco pon música e voz a oito
poemas de Follas Novas e a tres de Cantares Gallegos, algún inéditos
musicalmente.

febreiro
cultura
venres

21/02
VENRES de

2020

Ás 21.30 h
Todos os públicos
Rúas do centro de
Tomiño
De balde

Venres de Foliada
Co tradicional Venres de Foliada Tomiño inaugura o Entroido na comarca, enchendo
de luz e cor as rúas da localidade. O Concello de Tomiño publicará as bases para a
participación no desfile de comparsas e carrozas, que estará composto por un máximo
de 20 comparsas cun mínimo de 15 persoas cada unha. A participación está aberta a
todas as asociacións veciñais, culturais, xuvenís, centros educativos…

marzo

marzo
cultura
sábado

07/03
«1879. Casa de Bonecas»
de Estudo Momento
A compañía Estudo Momento chega a Tomiño cunha adaptación do
texto do dramaturgo Henrik Ibsen, predecesor dos grandes movementos feministas estreado con grande escándalo en Copenhague en
1879. Xoán Carlos Mejuto e Iria Ares darán vida ao matrimonio Helmer
nunha versión na que se acentúa o conflito da obra orixinal e na que
Norma Helmer, esposa e nai perfecta, racha dun golpe na porta con
todas as ataduras do sistema patriarcal.

Ás 22.00 h
Público adulto
Auditorio de Goián
Prezo: 5 €
(venda de entradas
1 h antes en taquilla)

mocidade

luns

09/03
ata luns
22 de xuño

Luns de 18.30 a
21.00 h
A partir de 12 anos
Escola Obradoiro
de Goián
Inscrición: 20€

Curso de chinés III
(40 horas)
Aprender outra lingua amplía as habilidades comunicativas, axuda a
introducirse noutras culturas e pode abrir portas a nivel laboral. O
curso estará impartido por unha profesora nativa que fará que o alumnado asistente adquira comprensión auditiva, lectiva, expresión verbal
e escrita. Dirixido a persoas con coñecementos previos na lingua.

marzo
eurocidade
venres

13/03

ata domingo
15 de marzo

Todos os públicos
Pavillón de Goián
De balde

XVII Mostra de Cultivos
acuBam organiza unha nova edición da Mostra de Cultivos do Baixo Miño no Pavillón de
Goián. Durante tres días, ademais de poñerse en valor o sector agro, esta mostra servirá
escaparate para empresas da contorna e acollerá actividades informativas, lúdicas e
exposicións destinadas a todos os públicos.

Acontece en
Vila Nova de
Cerveira

febreiro
eurocidade
sábado

08/02

ata domingo
09 de marzo

Sábado de 15.00 a
18.00 h e domingo
de 10.30 a 17.30 h
Todos os públicos
Salão Multiusos
do Cineteatro
de Vila Nova de
Cerveira
De balde

II Exposición de Camelias
de Inverno de Vila Nova de
Cerveira
A Câmara Municipal de Cerveira e a Associação Cultural
Convento de San Payo organizan, en colaboración coa
Associação Portuguesa das Camélias, a segunda edición
da exposición de Camelias de Inverno. Trátase dunha iniciativa que ten por obxectivo celebrar a Camelia de José
Rodrigues e as camelias de inverno a través da promoción
das camelias como flor do inverno e a promoción de xardíns, viveiros e cultivadores de camelia, dando a coñecer
este patrimonio biolóxico e cultural

marzo
eurocidade
sábado

07/03
todos os sábados
de marzo

Ás 21.30 h
Todos os públicos
Cineteatro de
Cerveira
De balde

ETC... Encontros de Teatro de
Cerveira
Comedia, humor, gargalladas e risas. Estes prometen ser
os ingredientes da 9ª edición dos «ETC…», que continúa
a apostar polas boas emocións que o teatro transmite e
provoca no público.

Todas as actividades da Eurocidade son de balde.
+ INFO: https://eurocidadecerveiratomino.eu
Forman parte da Axenda Estratéxica para a Cooperación
Transfronteiriza Amizade Cerveira-Tomiño, un proxecto cofinanciado ao 75% polo Programa INTERREG VA POCTEP, fondos FEDER
da Unión Europea.

marzo
cultura
sábado

28/03
e domingo
29 de marzo

Sábado ás 20.00 h
e domingo ás
19.00 h
Todos os públicos
Auditorio de Goián
De balde

«A herdanza»
do Grupo San Roquiño
O Grupo San Roquiño volve ao Auditorio de Goián para proxectar a súa última obra,
«A Herdanza», que recolle a historia dos Ordóñez, unha familia cunha gran fortuna que
non ten a quen legarlla. Persoas da súa contorna con problemas financeiros intentarán
por todos os medios conseguir o diñeiro con enganos e mentiras. Unha historia chea
de sorpresas onde non todo é o que parece.

abril

abril
deporte
sábado

04/04
Ás 20.00 h
Todos os públicos
Auditorio de Goián
De balde

Gala do Deporte
A VI edición da Gala do Deporte premiará un ano máis ás e aos deportistas tomiñeses
que destacaron pola súa traxectoria o pasado 2019. Durante o evento entregaranse
diferentes galardóns, como o de mellor deportista feminina e masculino, mellor evento
deportivo e deportista con maior proxección, entre outros.

abril
mocidade
xoves

16/04

ata xoves
18 de xuño

Iniciación ao debuxo manga
(20 horas)
Neste curso as persoas asistentes aprenderán conceptos básicos de
debuxo e diversas técnicas pictóricas que poñerán en práctica. Unha
pequena porta á cultura nipona nun ambiente distendido e axeitado
para potenciar a creatividade e a concentración.

Xoves de 16.00 a
18.00 h
A partir de 12 anos
Salón de Plenos do
Concello de Tomiño
Inscrición: 15 €

cultura
sábado

18/04
Ás 19.30 h
Todos os públicos
Auditorio de Goián
De balde

Festival de ABBA
do Coro Passionato
O Coro Passionato de Tomiño súbese ao esceario no Auditorio de Goián
cun espectacular concerto baseado en temas de ABBA. Composto por
12 nenos e nenas de entre 6 e 16 anos e dirixido por Laura Barreiro,
este coro leva dende 2014 participando en concursos, festivais e musicais e colleitando numerosos premios polo seu bo facer.

abril
cultura
sábado

25/04
Ás 22.00 h
Todos os públicos
Auditorio de Goián
Prezo: 3 €
(venda de entradas
1 h antes en taquilla)

Monólogo de Federico Pérez
Por Josito ou Moncho, os personaxes que interpreta en Padre Casares
e Era visto! coñéceno en media Galicia. Este lingüista metido a actor é
xa un dos grandes da ficción no audiovisual galego e un dos humoristas galegos máis experimentados, como demostrará no monólogo co
que deleitará aos tomiñeses e tomiñesas este mes de abril.

maio

maio
cultura
domingo

10/05
Ás 18.00 h
Todos os públicos
Auditorio de Goián
Prezo: 5 € persoas
adultas. 2,5 € nenas
e nenos
(venda de entradas
1 h antes en taquilla)

«As viaxes de Paio e Aurelio»
de Oviravai
A nave soñadora de Oviravai prepara unha nova viaxe para levar a alegría a todos os
lugares ameazados pola tristeza e o aburrimento. Para esta nova aventura, a tripulación
suma un novo membro: o oso Aurelio.

maio
cultura

Día das Letras
Galegas

domingo

17/05
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Día das Letras Galegas
Este ano estará dedicado ao filólogo
e escritor Ricardo Carballo Calero
Tomiño conmemora o 17 de maio realizando actividades lúdicas e educativas organizadas polo propio grupo de voluntariado e persoal do Concello para festexar esta data
tan importante para a lingua e a cultura galega.
Obradoiros variados de 10.00 a 14.00 h
Concerto da Agrupación Musical de Goián ás 12.30 h
Feira do Libro de 10.00 a 20.00 h
Como en anos anteriores, haberá un 30% de desconto na venda de libros en galego.

maio
cultura voluntariado
domingo

17/05
Conmemoración Letras Galegas
(obradoiros para todos os públicos)

De 10.00 a 14.00 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

O grupo de voluntariado participará na organización de obradoiros relacionados coa lingua e cultura galegas, destinados a toda a poboación.

De 10.00 a 12.00 h
Mozas e mozos de
12 a 16 anos
Salón de Plenos do
Concello de Tomiño
De balde

Obradoiro de arte na palabra - Rap
As e os participantes achegaranse ás vertentes artísticas da cultura Hip Hop (breakdance,
graffiti...) e centrado no Rap como técnica lingüística e ferramenta comunicativa.
Necesaria inscrición previa

programación
por áreas
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01/02 sábado

09/03 luns ata luns 22 de xuño

Raiceira

16/02 domingo

Tino Baz

21/02 venres

(40 h)

Curso de Chinés III

abril

Venres de foliada

16/04 xoves ata xoves 18 de xuño

marzo

Iniciación ao debuxo manga

(20 h)

07/03 sábado

«1879. Casa de Bonecas»
de Estudo Momento

28/03 sábado e domingo 29
«A herdanza»
do Grupo San Roquiño

abril

18/04 sábado
Festival de ABBA
Coro Passionato
25/04 sábado

Monólogo de Federico Pérez

maio

10/05 domingo

«As viaxes de Paio e Aurelio»
de Oviravai

17/05 domingo
Día das Letras Galegas

igualdade
febreiro

04/02 martes ata luns 17

Exposición fotográfica
«15 visións - Express-Arte»

voluntariado
febreiro

01/02 sábado un sábado
ao mes durante todo o ano

Club de lectura xuvenil

maio

17/05 domingo
Conmemoración Letras Galegas
(obradoiros para todos
os públicos)
Obradoiro de arte na palabra
- Rap

educación

eurocidade

febreiro

febreiro

10/02 luns ata xoves 13

08/02 sábado ata domingo 09

V Semana da Educación:
«As novas fronteiras da
educación, unha educación
sen fronteiras»
10/02 luns
Pepa Horno
«Educar sen medo»
11/02 martes
Juan Llorca
«A súa alimentación é a túa
responsabilidade»
12/02 mércores
Víctor Arufe
«Educar na sociedade actual.
Claves para a boa educación
de nenos e nenas»
13/02 xoves
Lola López Mondéjar
«Contracorrente. Educación e
pensamento crítico»

deporte
abril

04/04 sábado
Gala do Deporte

II Exposición de Camelias de
Inverno de Vila Nova de Cerveira

marzo

07/03 sábado todos os

sábados de marzo

ETC… Encontros de Teatro de
Cerveira

13/03 venres ata domingo 15
XVII Mostra de Cultivos

Inscricións:

www.tomino.gal
omix@tomino.gal
+34 986 622 001

Praza do Seixo, 1
36740 Tomiño

Distribución gratuíta
Poden existir alteracións da
programación e calendario
desta axenda

