mocidade
cultura
deporte
medio ambiente
turismo
infancia
voluntariado
eurocidade

xuño
xuño
2022

medio ambiente

Semana
do Medio
Ambiente
Do 30 de maio ao 5 de xuño

xuño

medio ambiente

30
maio
luns

ata domingo
05 de xuño
Mercado
Municipal de
Tomiño

Exposición ‘Cambio climático.
O noso mundo, o noso futuro,
a nosa opción’
O CEIDA e o Instituto Enerxético de Galicia, INEGA,
darán a coñecer nesta mostra o problema do cambio
climático, das súas causas e consecuencias, e intentará
estimular a reflexión propoñendo novos comportamentos comprometidos e accións positivas para loitar
contra o cambio climático e fomentar un desenvolvemento máis equilibrado social e ambientalmente.

Faladoiro de ‘Enerxía e
Clima’ e obradoiro sobre a
factura eléctrica
Persoal técnico do Instituto de Sostibilidade Enerxética
falará sobre o cambio climático e a relación da enerxía
co 75% dos gases de efecto invernadoiro, explicando os
impactos ambientais e sociais do noso modelo enerxético, concienciando á veciñanza da necesidade de transitar
cara a un modelo que coide do planeta e das persoas.

medio ambiente

02
xuño
xoves

Ás 20.00 h
Salón de
plenos
do Concello

03
30

xuño
luns (maio)

venres
ata
domingo
05 de xuño

Ás 20.00 h
Salón de
Mercado
plenos Municipal
de
doTomiño
Concello

Charla ‘Eficiencia enerxética
nos fogares’
Interesante charla con Alejandro Martínez García,
arquitecto técnico e enxeñeiro da edificación, máster
en Enerxía e Sostibilidade pola Universidade de Vigo e
formador de formadores e formadoras en Cualificación
Enerxética certificado polo IDAE.

xuño

medio ambiente

xuño

medio ambiente

04

xuño
sábado
De 10.00 a
14.00 e de
17.00 a 20.00 h
Praza do Seixo

Obradoiros de reciclaxe
de roupa
A sociedade cooperativa Alalá ofrecerá varios obradoiros
para aprender a reutilizar e transformar as prendas de
roupa e alongar así a súa vida útil. Haberá tres talleres:
-‘Reutilizar as prendas vaqueiras’, destinado especialmente á adolescencia e mocidade.
-‘Arte viva durante toda a xornada’, no que o público
xeral poderá pegar anacos de diferentes teas recicladas,
creando así unha obra colectiva.
-‘Dálle unha segunda oportunidade á túa roupa’, un
obradoiro no que se convida a nenos e nenas a levar
unha camiseta vella que non se use para darlle unha
segunda vida e topar novos deseños a partir de materiais
reciclados e outros refugallos.

Charla ‘Economía circular
para a cidadanía’
A cargo do profesor titular do Departamento de Economía
Aplicada da Universidade de Vigo Miguel Rodríguez Méndez. A súa investigación céntrase no campo da economía
circular, en métodos e análise e métodos de simulación
en economía. É colaborador na elaboración da Estratexia
Galega de Economía Circular 2030 para a Xunta de Galicia.

medio ambiente

04

xuño
sábado
Ás 11.00 h
Salón de
plenos
do Concello

xuño

medio ambiente

04

xuño
sábado
Ás 12.30 h
Praza do Seixo

Entrega de premios do II
Concurso da Semana do
Medio Ambiente
Os traballos, cos que participan grupos escolares de
Tomiño, están centrados na composición artística sobre a
eficiencia enerxética e a economía circular, e estarán expostos nos MUPIS dende a semana antes á entrega de premios.

Quedada en bicicleta
Anímase a toda a veciñanza a que se achegue en bicicleta á Praza do Seixo, onde se lles agasallará cunha
peza de froita.

medio ambiente

04

xuño
sábado
Praza do Seixo

xuño

medio ambiente

Conmemoramos o Día Mundial
do Medio Ambiente

#voluntariado
#MóllateConnosco

05

xuño
domingo

De 10.00 a
14.00 h

A xente segue a tirar o lixo ao chan, polo que é habitual a
presenza de lixo nos parques, ríos, montes e rúas. Este é
un problema global do que todos e todas formamos parte, polo que a solución tamén depende de nós. Por iso, o
grupo de voluntariado organiza unha xornada de recollida
de lixo e a gravación dun vídeo para a concienciación
social sobre este tema. Non nos mires, únete!

Para todos os
públicos

Varias zonas
do municipio

xuño

cultura

04

xuño
sábado
Ás 20.00 h
Auditorio de
Goián
Para todos os
públicos
De balde

Festival de Bandas Escola
Neste encontro de bandas escola participarán a Banda
Infantil de Goián, a Banda Escola da Unión Musical de
Valadares e a Banda Xuvenil de Goián.

Monográfico de cociña para
a mocidade ‘Non pases
fame na universidade’

mocidade

Este curso está dedicado especialmente á cociña rápida
e saudable e á cociña de aproveitamento. A mocidade asistente aprenderá a xestionar o aforro á hora
de mercar e coñecerá métodos de conservación das
elaboracións de xeito práctico.

xuño
sábado

18

Sábado de
10.30 a 13.30 h
Mercado de
Tomiño
A partir de 16
anos
Prezo: 10€

xuño

deporte

19

xuño
domingo
De 10.00 a
14.00 h. Horarios conxuntos
para grupos da
mesma familia
Pistas de tenis
municipais Mosteiro
Todos os públicos a partir de
4 anos
De balde

Tenis. Xornada de portas
abertas
Se queres coñecer máis sobre o tenis practicándoo de
forma divertida, reserva a túa praza de balde. Gozarás
deste deporte da man de persoas tituladas do Club de
Tenis Gondomar.

Curso de promoción do
piragüismo
1ª quenda do 28 de xuño ao 7 de xullo / 2ª quenda do
19 ao 28 de xullo
Impartido polo Club Deportivo Miño, o obxectivo é introducir ás persoas asistentes nesta práctica deportiva.
Para poder participar é obrigatorio saber nadar.

deporte

28

xuño
martes
Grupo A:
martes de
17.00 a 18.00
h / Grupo B:
xoves de 17.00
a 18.00 h
Sede do Club
Deportivo Miño
(Goián)
De 8 a 14 anos
Prezo: 25€

xuño

cultura

30
xuño
xoves

Ás 20.00 h
Aberta do 1 ao
10 de xullo
De 11.00 a
14.00 e de
19.30 a 21.30 h
Aula Museo
Pintor Antonio
Fernández
Para todos os
públicos
De balde

Exposición do escultor
Carlos Fernández
O goianés Carlos Fernández iníciase no mundo da escultura en 1984 da man de Picallo, con quen aprende,
traballa e colabora nalgunhas das súas obras. Pasa
tamén polo obradoiro de Antúnez Pousa e pola Fundición Arte Bronce, onde aprende diferentes técnicas e
os labores de fundición. Con todos os coñecementos
adquiridos vai elaborando as súas propias obras, case
sempre en pequeno formato e diferentes materiais coma
o bronce, pedra, mármore e madeira. Destaca por ser
un gran retratista, xénero moi difícil de executar, e faino
con resultados sorprendentes. Posúe varios premios e
participa en varias exposicións, individuais e colectivas.
Ten o seu obradoiro en Goián, onde reside e traballa
actualmente.

xuño
xullo
2022

xullo

cultura

01

xullo
venres
Ás 20.30 h
Igrexa
Románica de
San Salvador
de Tebra
Para todos os
públicos
De balde

Laura La Montagne &
Picoamperio
Capaces de establecer pontes coas músicas e literatura
de antano, Laura La Montagne & PicoAmperio, tráenas
de volta a través de sons futuristas e tecnolóxicos.
Sempre armados coa tradición galego-portuguesa das
“cantigas de amigo”, o seu imaxinario electrónico destrúe fronteiras temporais e estilísticas, co seu proxecto
no que mesturan hip-hop, abstracción, folclore,
melodías suaves, atmosferas rascadas...

#cultura
#patrimonio

xullo

cultura

Xabier Díaz

#OSondasPrazas

02

xullo
sábado

Ás 22.30 h

O Son das Prazas comezará da man do músico Xabier Díaz,
que pasou dos primeiros sopros da gaita nos anos 80 ata As
Catedrais silenciadas (2020), pasando por Coplas para Icía
(2007), Nova Galega de Danza, Xacarandaina, Rumbadeira,
Berrogüetto, así como diversas colaboracións con artistas da
talla de Guadi Galego, Xosé Lois Romero, Kepa Junquera...
Agora chega a Tomiño cun legado de máis de 30 anos ás
súas costas e xunto coas Adufeiras de Salitre farán as delicias do público coas súas cancións tradicionais acompañadas por percusión de man.
Praza do Seixo

Para todos os
públicos

De balde

xullo

voluntariado

03

xullo
domingo
De 10.00 a
14.00 h
Praza do
Pintor Antonio
Fernández
Para todos os
públicos
De balde

Día Internacional Libre de
Bolsas de Plástico
Conmemoramos o Día Internacional Libre de Bolsas de
Plástico cunha campaña en redes coa recompilación
de palabras e frases relacionadas co voluntariado e co
medio ambiente para estampar en bolsas de tea que se
van repartir nun stand de voluntariado, no que tamén se
dará información sobre o programa.

#voluntariado
#MóllateConnosco

xullo

cultura

Banda Unión Musical de Meaño

#OSondasPrazas

03

xullo
domingo

Ás 12.00 h

Gozaremos do Son das Prazas coa Banda Unión Musical de
Meaño, que comeza a súa andaina cara ao ano 1830 baixo o
nome de Banda de Xil, unha pequena parroquia de Meaño,
e que se consolida en 1890 como a formación que é na
actualidade. Polas súas filas pasaron directores de primeiro
nivel e na actualidade está dirixida polo mestre Diego Javier
Lorente López, con quen no ano 2015 gravaron o seu segundo traballo discográfico titulado “Hispania”.

Praza do
Pintor Antonio
Fernández

Para todos os
públicos

De balde

xullo

deporte

Campus de skate

04
xullo
luns

ata venres
15 de xullo
Grupo A (de 6 a 15
anos), de 10.00 a
14.00 h / Grupo B (a
partir dos 16 anos),
de 16.00 a 20.00 h
De luns a
venres

O campamento “Vrán skate camp” será unha actividade
deportiva de iniciación e perfeccionamento no skateboarding. Teranse tamén en conta certos valores que rodean ao
skate, como son a convivencia, compañeirismo, esforzo e
auto superación, coidado das instalacións... de modo que
a rapazada se somerxa e interese nesta disciplina dunha
forma respectuosa e divertida. Serán dúas semanas de
campamento con clases catro horas cada mañá ou catro
horas cada tarde para dous grupos de quince persoas separadas por idades.
Skate Park de
Goián

A partir de 6
anos

Prezo: 40€

xullo

deporte

Campus de fútbol feminino

04
xullo
luns

O obxectivo deste campus de fútbol unicamente feminino
é potenciar e promocionar aínda máis o deporte feminino
entre a poboación, coa posibilidade de captar novas xogadoras que formen parte dun club organizado.

ata o 15 de
xullo

De luns a
venres de 10.00
a 13.30 h

Campo de
fútbol do Alivio
(Tomiño)

De 6 a 16 anos

Prezo: 50€

turismo

Rutas
de artes
e oficios

xullo

turismo

07
xullo
xoves

Ás 20.30 h
Enviarase punto
de encontro a
todas as persoas
inscritas
Para todos os
públicos
De balde

Viveiros Casaíta
Visita guiada polos Viveiros Casaíta onde se terá a
posibilidade de coñecer in situ como traballan, cales
son os procesos de produción e as súas variedades
máis importantes.

turismo

Muíños do Porto
O conxunto dos Muíños do Porto constitúe un dos
principais elementos do patrimonio cultural, etnográfico
e natural da parroquia de Vilameán (Tomiño). Nesta visita
percorrerase a pequena ruta que conforman os muíños,
orixinariamente 8, dos que hoxe hai cinco restaurados.
Afondarase nas construcións e no sistema de moenda.

21
xullo
xoves

Ás 20.30 h
Enviarase punto
de encontro
a todas as
persoas inscritas
Para todos os
públicos
De balde

xullo

turismo

04

agosto
xoves
Ás 20.30 h
Enviarase punto
de encontro
a todas as
persoas inscritas
Para todos os
públicos
De balde

Obradoiro de Leandro
Alonso
Visitamos o obradoiro dun dos ceramistas máis recoñecidos do Baixo Miño, Leandro Alonso, e escoitaremos
de primeira man como é o seu traballo, que materiais
utiliza e cal é proceso que segue para elaborar as súas
pezas.
turismo

Fundición ArteBronce
Nesta visita á Fundición ArteBronce, dirixida pola artista
Cuqui Piñeiro, teremos a posibilidade de descubrir, da
súa man, todos os segredos da técnica á cera perdida.
Poderemos ver in situ que materiais se utilizan e como
se traballan.

18

agosto
xoves
Ás 20.30 h
Enviarase punto
de encontro a
todas as persoas
inscritas
Para todos os
públicos
De balde

xullo

cultura

09

xullo
sábado
Ás 21.00 h
Praza do Seixo
Para todos os
públicos
De balde

II Edición Vaideson 22
A Escola de Danzas e Gaitas Virxe do Alivio organiza
un ano máis o Festival Vaideson. De novo poderemos
gozar do baile tradicional galego, ademais dalgunha
actuación sorpresa.

Curso de fotografía
En diferentes sesións, este curso abordará a técnica
fotográfica co obxectivo de adquirir os coñecementos
básicos de xeito teórico e, sobre todo, práctico. Trataranse aspectos como a luz, a obturación, a velocidade,
a sensibilidade. Con estes elementos e outros que
axuden á composición practicarase para aprender o
funcionamento dunha cámara de fotos.

mocidade

12

xullo
martes

ata martes
26 de xullo

Martes e xoves
de 09.00 a
14.00 h
Goián
A partir de 12
anos
Prezo: 15€

xullo

cultura

‘A máquina do tempo’,
de Teatro Ghazafelhos

14
xullo
xoves

Ás 19.30 h

Teatro Ghazafelhos trae a Tomiño ‘A máquina do tempo’,
unha peza de teatro que ilustra dun xeito ameno e pedagóxico a historia das civilizacións. Pablo Patinho e Montse
Piñón, farán un percorrido pola historia a través de dous
rechamantes personaxes: a doutora Mon e o seu axudante
Pe. Durante o espectáculo precisarán da axuda do público
que viaxará xunto coa doutora e o seu axudante a distintas
épocas da historia.

Praza da Mina

Público familiar
a partir de 5
anos

De balde

xullo

cultura

Esperanza Mara

15

xullo
venres

Ás 20.30 h

A soprano noiesa Esperanza Mara achéganos unha proposta
musical baseada nas cantigas medievais e pre-renacentistas
nas que se pretende poñer en valor a figura da muller na
música na Idade Media.

Igrexa Románica
de San Vicente
de Barrantes

Para todos os
públicos

De balde

xullo

voluntariado

16

xullo
sábado
De 10.00 a
14.00 h
Praza do Seixo
Para todos os
públicos

Campaña de adopción
canina e felina en
colaboración con
protectoras de animais
da zona
O grupo de voluntariado realizará unha campaña previa
de promoción da adopción canina e felina nas redes
sociais e despois, xunto coas protectoras da zona,
organizará unha xornada de adopción de cans e gatos e
recollida de comida e materiais para doar ás protectoras.

#voluntariado
#MóllateConnosco

xullo

cultura

Amorodo

#OSondasPrazas

16

xullo
sábado

Ás 22.30 h

Dende Arbo, o rapeiro e poeta Amorodo preséntanos os seus
versos en forma de rap e hip-hop. No ano 2019 lanza o disco
‘O club das moitas’, un proxecto no que demostra o compromiso coa terra, amor polo amor e a cooperación humana,
desenvolvemento sostible e a crítica social. O emprego da
lingua galega é un dos símbolos distintivos deste artista.

Praza do
Pintor Antonio
Fernández

Para todos os
públicos

De balde

xullo

mocidade

Evento de gaming Tomiño Gamer

17

xullo
domingo

Todo o día

No mellor momento do gaming, racharemos co debate
de se os videoxogos son ou non cultura. Poñerase en
valor o gaming como motor económico e social trala súa
importancia durante o confinamento e descubrirase a parte
educativa de certos videoxogos. Durante unha xornada
intensiva de convivencia levaranse a cabo actividades
relacionadas co mundo dos videoxogos: conferencias,
actividades e competicións.

Goián

A partir de 12
anos

Prezo: 20€

xullo

infancia

Campamento urbano

18
xullo
luns

ata venres
29 de xullo

De luns a
venres de
09.00 a 14.00 h

Tomiño acolle un campamento urbano de verán onde
desenvolver as capacidades tecnolóxicas, artísticas e cívicas,
aprender a respectar o medio ambiente e adquirir pautas
para desfrutar dunha vida saudable. Traballarase a área
tecnolóxica (programación, robótica, deseño e impresión
3D, aeromodelismo, drons, modelismo espacial), artística
(debuxo técnico, artístico, pintura ao óleo, acrílicos, manualidades, teatro), deportiva (actividade física e axilidade mental),
sanitaria (primeiros auxilios) e de idiomas (galego e inglés).

Instalacións
do CEP Pedro
Caselles Beltrán

De 3 a 17 anos.
Separación por
grupos de idade

Prezo: 60€

xullo

deporte

18
xullo
luns

ata venres
29 de xullo
De luns a venres de 10.00 a
13.30 h
Campo de fútbol
da Carballa (Tomiño) e campo
de fútbol Lito
Oliveira (Goián)
De 4 a 16 anos
Prezo: 55€

Campus mixto de fútbol
Ten o obxectivo de introducir ás persoas interesadas
neste deporte e, alén diso, cóntase cunha área formativa
para educar en valores como o traballo cooperativo,
fomento do respecto e prevención do acoso escolar.

xullo

cultura

Parbö

#patrimonio

22

xullo
venres

Ás 20.30 h

Os artistas Anxo Pintos & Begoña Riobó achégannos unha
proposta na que atopamos a esencia principal na simbiose
entre patrimonio e música. Os instrumentos que empregan
son a zanfona, a arpa céltica e o violín. O seu repertorio,
baseado na música tradicional, inclúe tamén temas da lírica
galaico-portuguesa, algúns dos cales son raíces de temas
tradicionais da actualidade, como as Cantigas de Martín
Códax ou as Cantigas de Santa María.

Igrexa Románica de Santa María de Tomiño

Para todos os
públicos

De balde

xullo

cultura

XXVII Encontro dos pobos

22

xullo
venres
Ás 21.30 h terá
lugar o desfile
previo ao festival
dende a Praza
da Mina ate a
Praza do Seixo.
Ás 22.00 h

O grupo de Baile e Gaitas “Do Lusco ó Fusco” celebra o XXVII
Encontro dos Pobos, un festival internacional no que, ademais
do grupo de baile Virxe do Alivio, participará o grupo Folklórny
Subor Drevár de Eslovaquia. O grupo de danza folclórica
Drevár ten actuado en máis de 800 festivais nos últimos anos,
tanto en Eslovaquia coma no resto do mundo. O resultado
do seu traballo é froito da dedicación dos seus músicos e
bailaríns baixo a dirección de Jozef Murín. O grupo conta cun
total de 30 compoñentes de entre 14 e 35 anos.
Praza do Seixo

Para todos os
públicos

De balde

xullo

mocidade

23

xullo
sábado
De 11.30 a
13.30 h e de
19.00 a 21.00 h.
Proxeccións de
vídeo mapping
ás 22.30 h.
Salón de plenos
do Concello
A partir de 12
anos
Prezo: 20€

Obradoiro de vídeo
mapping
Dende Navarra e a bordo da súa máquina voadora
chega a Tomiño o artista visual Miguel Martínez
Caraballo para impartir un obradoiro de vídeo mapping;
a arte de usar proxeccións de vídeo e luz sobre calquera
superficie convertendo obxectos comúns en escenarios
dinámicos tridimensionais con efectos visuais realmente atractivos. Esta técnica é moi usada en edificios
por iso mapearase a fachada do concello, realizarase
o modelado cun programa de deseño 3D e xeraranse
as imaxes cun software de vídeo mapping para que os
obxectos cobren vida. Vén probar e proxecta as túas
creacións!

xullo

cultura

Babieca

#OSondasPrazas

23

xullo
sábado

Ás 22.30 h

Nada en Tui, Babieca é unha banda de pop/indie formada polo
tomiñés Adrián Besada no baixo e o sintetizador, Adrián Pérez
na voz e a guitarra, Berto Loureiro na guitarra e Ramón Corral
na batería. No ano 2020 sacan os seus primeiros traballos e en
2021 proxectan o seu novo directo no que as sonoridades do
pop dos anos 90 e os sons da música urbana actual e o indie
están presentes de inicio a fin. Babieca dálle un gran sentido
unitario a estas premisas que aparentemente poden ser tan
dispares.

Praza do Seixo

Para todos os
públicos

De balde

xullo

cultura

Banda Filarmónica de Santa
María de Bouro

#OSondasPrazas

24

xullo
domingo

Ás 12.00 h

A Banda Filarmónica de Santa María de Bouro naceu en
1858 á sombra do vello convento cisterciense, hoxe pousada. Ata 1963 contribuíu de forma notable á cultura popular
e relixiosa, sobre todo no distrito de Braga. O período de
forte emigración causou o abandono da banda, así como o
regreso da diáspora axudou á súa reconstrución. En 1999
a banda foi reactivada participando dende aí en diferentes
concursos, festivais, concertos e gravacións e forma a novos
músicos locais coa súa Escola de Música.

Praza do Seixo

Para todos os
públicos

De balde

xullo

mocidade

Obradoiro de canto: Operación
Triunfiño en Tomiño

27

xullo
mércores

Da man de Mónica de Nut, a mocidade asistente a este obradoiro recibirá formación en técnica vocal, actitude escénica
e repertorio. Vai crearse unha peza colectiva a coro e unha
individual por participante con acompañamento gravado para a
realización dunha actuación final coa artista.

Concerto na sesión vermú do domingo 31 de xullo ás 12.00 h na praza Pintor Antonio
Fernández de Goián, con ensaio previo
Mércores e xoves
de 10.00 a 12.00 e
de 12.30 a 13.30 h

Goián

A partir de 12
anos

Prezo: 15€

xullo

cultura

Consertasso na horta

#OSondasPrazas

28
xullo
xoves

Ás 19.30 h

Brais Gutiérrez, máis coñecido como Brais das Hortas,
achéganos unha proposta de letras e arranxos coidados para
sementar, apañar risas e ter ganas de cantar. Na horta de Brais
hai concerto, ou mellor dito, consertasso, grelos e temassos,
cun equilibro de formas e estilos, como debe ser nun
ecosistema musical diverso e saudable. A través da música de
Brais das Hortas, a Santa Compaña aparécese entre as patacas
cantando un trap, atoparemos pulgas punk na praia de Liméns,
e os kiwis non pararán de brotar bailando ska.

Praza da Mina

Público familiar

De balde

xullo

cultura

Treides comigo!

29

xullo
venres

Ás 20.30 h

Xoán Curiel, un dos artistas multidisciplinares da
Fonsagrada, leva participado no mundo das artes como
actor, músico e cantante e ten numerosos premios ás súas
costas. A súa nova proposta, o dúo Treides comigo!, creada
a partir de cantigas medievais compostas por trobadores
galegos é o seu sétimo traballo discográfico. Nel atopamos
algunhas das esencias principais do artista como son o
amor pola lusofonía e a innovación.

Igrexa Románica de Santa
María de Tebra

Para todos os
públicos

De balde

xullo

cultura

XXV Encontro de Bandas de
Música en Goián

29

xullo
venres

Ás 21.30 h

Despois de dous anos de pandemia a Agrupación Musical
de Goián volve celebrar o tradicional Encontro de Bandas de
Música no Espazo Fortaleza.

Espazo
Fortaleza

Para todos os
públicos

De balde

xullo

cultura

Pauliña

#OSondasPrazas

30

xullo
sábado

Ás 22.30 h

Paula Chaves é unha das voces femininas con máis carácter
e personalidade de hoxe en día. A súa imaxe provocadora e a
súa forma de ser directa e sinxela non deixa indiferente a ninguén. Cunha dilatada traxectoria, Pauliña trae a Tomiño unha
proposta musical acompañada pola experiencia, de máis de
20 anos enriba dos escenarios, dos seus compañeiros Iago
Jorge (batería), Lolo Arincón (baixo), Paco Montoto (teclados
e melodía) e Julián Gullón (guitarra).

Praza do
Pintor Antonio
Fernández

Para todos os
públicos

De balde

mes
de
xullo
Mocidade de
15 a 35 anos
en xeral e
voluntariado en
particular

Únete á guerrilla!

Proxecto People&Planet:
un destino común.
Accións de rúa: guerrilla
da comunicación
Este proxecto europeo pretender mobilizar á xente nova
para que desenvolva un papel activo na loita contra o
cambio climático, animando a outros mozos e mozas
a unirse. Implementaremos actividades que favorezan
a concienciación nun lugar concorrido, accións de rúa
para promover un activismo cotiá.
Nos 8 estados membros da UE que participamos
no proxecto van levarse a cabo 400 accións de rúa,
aliñadas cos cinco principios da Axenda 2030 e a metodoloxía da comunicación de guerrilla empregarase en
10 concellos socios do Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade, entre eles Tomiño.

#voluntariado
#MóllateConnosco

xullo

voluntariado

Persoal especializado impartirá os obradoiros formativos previos para coordinar a acción de rúa. O traballo
encamiñarase a reflexionar de xeito crítico sobre a sustentabilidade para deseñar unha intervención baseada
na guerrilla da comunicación que permita concienciar
sobre problemas medioambientais. A mocidade adquirirá formación para levar a cabo diversos procedementos: collage, montaxe, distanciamento, sobreidentificación, fake, camuflaxe, teatro invisible, etc...

xullo

agosto

deporte

meses de

xullo e

agosto
Pistas de tenis
do Mosteiro
De 5 a 9 anos,
de 9 a 13 anos
e de 14 a 17
anos
Prezo: 25€

Campus de tenis
Luns, mércores, venres quendas de 10-11h, 11h a 12h,
12h a 13h
Impartido por un profesional da materia en pistas
municipais, o campus ten o obxectivo de introducir ás
persoas interesadas neste deporte.

Campus de pádel

deporte

Martes e xoves de 10.30 a 11.30 ou
de 11.30 a 12.30 h

meses de

Impartido por un profesional da materia en pistas
municipais, este campus busca introducir ás persoas
interesadas no pádel.

agosto

xullo e
Pistas de pádel
do Mosteiro
De 5 a 17 anos
Prezo: 22€

xuño
agosto
2022

agosto

deporte

Campus de bádminton

01

agosto
luns
ata venres
12 de agosto

De luns a
venres de 11.00
a 13.00 h

O bádminton require un esforzo individual físico e mental,
mellorando nas persoas habilidades como a superación,
disciplina ou confianza en si mesmas. Tamén xera un
desenvolvemento psicomotor, que implica grandes grupos
musculares. O nivel de aprendizaxe do campus é de iniciación destinada a nenos e nenas que pretendan introducirse
no deporte ou que xa teñan certos coñecementos.

Pavillón
deportivo da
Carballa

De 6 a 16 anos

Prezo: 40€

agosto

deporte

01

agosto
luns

ata venres
05 de agosto

De 10.00 a
13.00 h, con tres
grupos dunha hora
ou dous grupos de
hora e media
Pista de atletismo
do Concello de
Tomiño
A partir de 6 anos
Prezo: 20€

Campus de atletismo
Impartido pola Sociedade Atlética Trega. O obxectivo
é introducir ás nenas e nenos asistentes nesta práctica
deportiva e iniciar ao atletismo mediante o traballo das
habilidades motrices de cada especialidade (carreiras,
saltos e lanzamentos).

Ioga integral para nenos e
nenas
Grupo A (de 6 a 8 anos) martes e xoves de 12.00 a 13.00 h /
Grupo B (de 9 a 12 anos) martes e xoves de 10.30 a 11.30 h

O ioga integral na infancia pode resultar moi beneficioso:
a nivel físico aumenta a tonicidade muscular, a axilidade, a
flexibilidade, a capacidade pulmonar e o equilibrio; a nivel
mental facilita a capacidade de concentración; e a nivel
emocional ensina a recoñecer e expresar as emocións.

deporte

02

agosto
martes
ata martes
30 de agosto
Espazo Fortaleza de Goián
De 6 a 12 anos
Prezo: 12€

Documental ‘O gran camiño’

#OSondasPrazas

05

agosto
venres

Ás 22.00 h

O documental está narrado en primeira persoa por Alba e Raúl,
unha parella de novos cineastas que decide cargar as súas
cámaras nas mochilas para emprender unha aventura de miles
de quilómetros polos grandes roteiros a pé do mundo.
Rutas que non son máis que unha escusa para unha viaxe
máis profunda ao encontro da xente dos camiños, cos que
se tratan temas universais como as fronteiras, o amor e o
sacrificio pola familia, os conflitos sociais, a espiritualidade, o
coidado do noso planeta ou o regreso a un mesmo.

Praza do
Pintor Antonio
Fernández

Para todos os
públicos

De balde

agosto

cultura

agosto

cultura

Fixe trío

#OSondasPrazas

06

agosto
sábado

Ás 22.30 h

Fixe, é unha palabra coloquial moi empregada no portugués
para referise a algo con características moi positivas e garda
relación con “fix” no latín, que significa fixo, firme, seguro.
A través da música de raíz atlántica, o Fixe trío achega unha
mestura de raíces galegas e portuguesas coa interpretación de
obras populares e de creación, baixo o distintivo selo do trío.
Na posta en escena poderemos desfrutar do son da voz, o cello
e a guitarra, e tamén outros timbres coma os do violín, frautas
e diversos instrumentos de percusión.

Praza do Seixo

Para todos os
públicos

De balde

Banda da Escola de Música
de Rianxo

#OSondasPrazas

07

agosto
domingo

Ás 12.00 h

A Escola de Música de Rianxo nace no 2001 logo de que
os músicos rianxeiros Ramón Pérez, Carlos Figueira, José
Fungueiriño e Rafael Collazo tivesen a iniciativa de crear un
proxecto educativo complementario á educación dos mozos e
mozas de Rianxo.

Praza do Seixo

Para todos os
públicos

De balde

agosto

cultura

agosto

cultura

‘A corda’, de Avela Circo

11

agosto
xoves

Ás 19.30 h

A compañía Avela Circo e a actriz Ana Cuervas chegan a
Tomiño cunha divertida obra na que coma unha cometa sen
fío, dende o humor e o circo, esta pallasa fala soa, contéstase,
vai e vén porque non atopa o seu lugar. Acompañada pola súa
fiel bañeira, a que a fai soñar e reafirmar, que os tolos, non son
tan tolos. Que a loucura todo o cura!
Ser protagonistas dos nosos propios soños fai que ás veces
parezamos un pouco tolas e neste espectáculo de circo e
clown veremos a parte máis divertida de ir contracorrente.

Praza da Mina

Público familiar

De balde

agosto

cultura

Festival de Ilusionismo
GALICIA ILUSIONA

11

agosto
xoves
En caso de
choiva será
no Mercado
de Tomiño

Ás 21.00 h

Este festival de Ilusionismo pretende levar a maxia e a ilusión por
toda Galicia durante os meses de agosto, setembro e outubro. O
Festival consta de 4 grandes actividades: Gran Gala Internacional
de Maxia, celebrada nos teatros e auditorios das 7 grandes
cidades galegas; Maxia na Rúa, espectáculos para todos os
públicos que se levarán a cabo en máis de 100 concellos; Maxia
Solidaria, os magos e magas acudirán ás plantas de pediatría
dos principais hospitais galegos; e Desafíos Extremos, maxia de
risco onde un dos mellores escapistas de Europa arriscará a súa
vida ao enfrontarse a diferentes elementos.
Praza do
Pintor Antonio
Fernández

Público familiar

De balde

agosto

cultura

Cine ‘Bella e o circo máxico’

#OSondasPrazas

12

agosto
venres

Ás 22.00 h

Bella está a organizar un circo para o seu mellor amigo, Henry,
xa que nunca antes estivo nun. Está moi emocionada e espera
ser a atracción principal cun fantástico truco de maxia: fará
desaparecer a Henry. O mesmo día mudarase ao barrio Johnny,
con quen non se leva ben porque sente que lle está a roubar ao
seu mellor amigo. Henry sentirase triste pola disputa dos seus
amigos e desaparecerá correndo, pero será entón cando Johnny e Bella se poñan de acordo para salvar a amizade co seu
amigo e a deles mesmos. A película é unha viaxe pola estrada,
onde tres nenos aprenden a verdadeira maxia da amizade.
Praza do Seixo

Para todos os
públicos

De balde

agosto

cultura

Fanfarra Kaustika

#OSondasPrazas

13

agosto
sábado

Ás 22.30 h

Esta banda ao estilo das fanfarras balcánicas naceu en
Águeda (Portugal) composta por músicos de vento e
percusión que mesturan distintos estilos de música. Traerá
a súa música itinerante ás rúas de Goián co seu proxecto
“Supernova”, presentado no ano 2021.

Praza do
Pintor Antonio
Fernández

Para todos os
públicos

De balde

agosto

infancia

16

agosto
martes
ata venres
26 de agosto
Unha ou dúas
semanas segundo
demanda
De luns a venres
de 10.00 a 14.00 h
Auditorio de Goián
De 3 a 12 anos
Prezo: 1 semana
30€ / 2 semanas
45€.
As persoas socias
da Agrupación
Musical de
Goián terán unha
bonificación do
50%

Campamento musical
Desenvolvido pola Agrupación Musical de Goián, o
obxectivo será realizar actividades lúdico-formativas
relacionadas coa música. A infancia asistente poderá
probar instrumentos e coñecer a banda do seu municipio.

agosto

cultura

Lembrando a Nino Bravo

#OSondasPrazas

19

agosto
venres

Ás 22.30 h

Neste evento recrearanse os temas máis emblemáticos de
Nino Bravo coa voz do recoñecido artista Serafín Zubiri e a
base instrumental da Agrupación Musical de Goián dirixida
por Pedro Villarroel González.

Praza do
Pintor Antonio
Fernández

Para todos os
públicos

De balde

agosto

cultura

Oîma

#OSondasPrazas

20

agosto
sábado

Oîma presenta o seu primeiro disco, ‘Ala!’, unha viaxe no tempo e no espazo, unha reivindicación da música instrumental.
É unha proposta musical concibida tanto para escoitar como
para botarse a bailar unhas “repichocas”.
O trío Oîma está integrado por Antía Ameixeiras ao violín,
Olalla Liñares ao clarinete e Martiño Senande ao acordeón
diatónico. A través dos seus tres instrumentos achégannos
música tradicional e tamén de composición propia.

Ás 22.30 h

Praza do Seixo

Para todos os
públicos

De balde

Banda de Música Municipal
de Valga

#OSondasPrazas

21

agosto
domingo

Ás 12.00 h

A Banda de Música Municipal de Valga xorde como parte
da Escola de Música de Valga fundada no ano 1996 e ten
participado en innumerables festivais de Galicia, España ou
Portugal, e en intercambios musicais e festas populares.
Con numerosos premios ás súas costas, a banda conta cun
repertorio no que atopamos dende grandes clásicos coma
‘A lenda de Montelongo’ a obras menos coñecidas coma
‘Memorias de Gallaecia’.

Praza do
Pintor Antonio
Fernández

Para todos os
públicos

De balde

agosto

cultura

agosto

cultura

‘A voar’, con Cé Orquestra
Pantasma

#OSondasPrazas

25

agosto
xoves

Ás 19.30 h

O novo espectáculo de César Freiría, máis coñecido como Cé
Orquestra Pantasma chega ata o noso concello. ‘A voar’ conta
a historia da pequena Xoana quen, movida pola curiosidade e
desexo de voar, emprenderá unha longa viaxe que a súa vida
mudará, amosándonos que só a través do coñecemento dos
valores universais seremos quen de mellorar as nosas vidas.

Praza da Mina

Público familiar

De balde

agosto

cultura

Cine ‘Valentina’

#OSondasPrazas

26

agosto
venres

Ás 22.00 h

Ser trapecista é o soño de Valentina, unha moza que está
cansa de ter síndrome de Down porque está convencida
de que é o motivo que lle impide acadar o seu soño. Pero
unha viaxe máxica descubriralle todo aquilo do que é
capaz.

Praza do
Pintor Antonio
Fernández

Para todos os
públicos

De balde

agosto

cultura

Cavalheiro

#OSondasPrazas

27

agosto
sábado

Ás 22.30 h

O Cavalheiro é Tiago Ferreira, un mozo nacido en Oporto,
criado en Santo Tirso, e como el di, exiliado en Braga. A súa
andadura musical comezou coa publicación do seu primeiro
EP no ano 2009 e agora vén a Tomiño a presentar o seu
traballo ‘Ilha Digital’. A través das guitarras, baixo, sintetizador
e batería, Cavalheiro e a súa banda, achégannos unha música
asentada nun concepto de música convencional, procurando
a través do seu carácter identitario, contar pequenas narrativas
sobre episodios máis ou menos banais da vida cotiá.

Praza do
Pintor Antonio
Fernández

Para todos os
públicos

De balde

xuño
setembro
2022

setembro

voluntariado

04

setembro
domingo
De 10.00 a
14.00 h
Núcleos
urbanos
de Goián e
Tomiño
Para público
en xeral

Día Mundial da Saúde
Sexual
As persoas voluntarias do concello de Tomiño van
recompilar información para crear un folleto que recolla
os recursos de asesoramento e información dispoñibles no noso municipio e tamén na contorna dixital.
A finalidade desta xornada é concienciar á poboación
acerca da promoción dos dereitos sexuais, a diversidade sexual, así como a saúde sexual e reprodutiva sen
discriminación ou riscos. Tamén se trata de divulgar
información acerca dos factores de risco, enfermidades
de transmisión sexual e contaxios.

#voluntariado
#MóllateConnosco

cultura

O Alivio

setembro

cultura

05

setembro
luns
Ás 19.00 h
Praza do Seixo
Para público
infantil a partir
de 3 anos
De balde

#OAlivio

‘Patrimonio natural’,
de Mamá Cabra
‘A fraga do meu avó’ é o máis recente traballo de Mamá
Cabra, que nace do amor pola natureza e do compromiso
pola terra que coidaron os nosos avós e as nosas avoas.
Nesta peza de pequeno formato pensada para bibliotecas
Gloria Mosquera e Tomi de Mamá Cabra interpretan unha
escolla das cancións máis recoñecidas do grupo.

‘Novos Lobos’,
de Inacio Vilariño
‘Novos Lobos’ é un espectáculo de narración oral no
que se toca o tema do xénero desde a perspectiva
das novas masculinidades. Deconstrúense nel algúns
contos da literatura popular para adaptalos a esta nova
ollada, nunha tentativa de ofrecer ferramentas conceptuais que axuden a prever a violencia de xénero.

cultura

06

setembro
martes
Ás 19.00 h
Praza do Seixo
Para público
infantil a partir
de 5 anos
De balde

setembro

cultura

07

setembro
mércores
Ás 19.00 h
Praza do Seixo
Para público
infantil a partir
de 3 anos
De balde

#OAlivio

‘Soñando inventei’,
de María Faltri
Con esta aventura emprenderemos unha viaxe emocional ao
centro dos soños, unha proposta onírica e valente que mestura música e poesía para falar de personaxes femininas que
soñan con sentirse en paz e liberar os seus segredos, que
non queren ser xulgadas polo seu aspecto ou identidade,
libres para ser elas mesmas e chegar a tocar a lúa.

Xis Connection
& The Black Turf
Inquietude, enerxía e música, son os tres eixos fundamentais para entender a esta banda nada nas ribeiras
do Miño a finais do 2019. Este proxecto canaliza a
creatividade de varios músicos locais unidos para crear
unha amalgama de sons entre o hip hop, soul, reggae,
RnB e o afrobeat.

cultura

08

setembro
xoves
Ás 20.00 h
Praza do Seixo
Para todos os
públicos
De balde

#OAlivio

setembro

cultura

Acto cívico do Alivio

#OAlivio

10

setembro
sábado

Ás 21.00 h

Nesta nova edición do Acto Cívico do Alivio, o Concello de
Tomiño homenaxeará, como o vén facendo habitualmente, a
unha persoa tomiñesa distinguida. Neste acto participa tamén
a Banda de Música da Agrupación Musical de Goián.

Praza do Seixo

Para todos os
públicos

De balde

setembro

mocidade

14

setembro
mércores
ata mércores 19
de outubro
Todos os mércores de 19.00
a 21.00 h
Goián
A partir de 12
anos
Prezo: 15€, material incluído

Curso de iniciación
ao lettering
O lettering é a arte de crear composicións con letras derivadas. As persoas que se apunten terán a oportunidade de iniciarse no mundo desta disciplina, conseguindo
manexar as primeiras ferramentas para personalizar
tarxetas de felicitación, portadas de traballos, letreiros...
Adquirirán os coñecementos necesarios para o desenvolvemento de pezas gráficas axustándose ás regras
básicas da composición.

setembro

mocidade

Obradoiro de robótica

17

setembro
sábado

De 11.30 a
13.00 h

Mediante a utilización de diferentes recursos: robótica con
Lego Mindstrom EV3, a mocidade participante iniciarase de
xeito sinxelo e divertido na construción e programación de
robots que contan coa súa placa controladora, motores e
sensores de varios tipos e que programarán aprendendo a
controlar os movementos e accións do robot.

Tomiño

A partir de 12
anos

Prezo: 10€

Constrúe o teu futuro coa
metodoloxía lego® serious play®

24

setembro
sábado

De 10.30 a
14.30 e de
16.00 a 20.00 h

Obradoiro fundamentalmente práctico e vivencial cunha
metodoloxía lego® serious play® baseada no poder do
coñecemento que xorde da conexión entre as mans e a
mente. O método LEGO® SERIOUS PLAY® céntrase no
principio de que todas as persoas temos algo único e
valioso que achegar. Baséase en investigacións profundas
realizadas nas áreas de negocios, desenvolvemento organizativo, psicoloxía e aprendizaxe.

Goián

A partir de 16
anos

Prezo: 15€

setembro

mocidade

voluntariado

Faite voluntario/a!
#voluntariado
#MóllateConnosco

voluntariado

Se estás a participar no
programa municipal de
voluntariado, faite xa co
teu carné!

O carné de
voluntariado da OMIX
de Tomiño ten unha
unha tripla función:
- Acreditar á mocidade voluntaria o exercicio das tarefas que lle foron encomendadas nesa condición.
- Materializar o recoñecemento e valoración social da acción voluntaria.
- Dar acceso á persoa posuidora do
mesmo dunha serie de bonificacións ou
reducións nalgúns servizos municipais
e proximamente no uso se servizos e
compras no ámbito privado.

Como conseguilo?
A OMIX de Tomiño será o servizo
encargado de expedir o dito carné tras a
comprobación do cumprimento dos requisitos establecidos que estará en vigor ata
o abandono da actividade voluntaria, polo
uso fraudulento do carné ou por petición
expresa da persoa voluntaria.

Que requisitos
debes cumprir?
- Realizar de xeito activo algún tipo de
voluntariado enmarcado nun programa
ou proxecto de ámbito municipal.
- Estar dado/a de alta como voluntario/a cubrindo o modelo de acordo
para tal fin.
- Acreditar que a dita actividade
vén realizándose cunha antigüidade
mínima de seis meses.

eurocidade

xuño

eurocidade

17

xuño
venres

ata domingo
19 de xuño
De 12.00 a
23.00 h (hora
portuguesa)
Centro histórico
de Cerveira

Festival da Pizza
Iniciativas para poñer en valor a gastronomía italiana,
tradicional e contemporánea. O programa deste festival
italiano terá momentos para todos os paladares,
workshops de pizza para nenos e nenas e para persoas
adultas, showcookings, concertos en vivo de artistas
italianos, momentos de lecer e propostas culturais.

XVIII Dancerveira – Festival
Internacional de Danza de
Cerveira
Durante catro días, Vila Nova de Cerveira prepárase para
celebrar unha nova edición deste festival de danza que,
todos os anos, acolle a cerca de mil bailaríns e bailarinas
que transformarán a ‘Vila das Artes’ na ‘Vila da Danza’.
Organiza a Associação de Dança do Eixo Ibêro-Atlântico,
ADEIXA, en colaboración coa Câmara Municipal.

eurocidade

30
xuño
xoves

ata domingo
03 de xullo
Horario a
consultar en
programa propio
Auditorio
municipal de
Cerveira

xullo

eurocidade

16

xullo
mércores
ata sábado 31
de decembro
Aberto todos os
días, incluídos
domingos e festivos de 14.00
a 23.00 h (hora
portuguesa) Museo Bienal
de Cerveira

XXII Bienal Internacional
de Arte de Cerveira
“We must take action! /Devemos agir!” é o tema da XXII
Bienal Internacional de Arte de Cerveira, organizada
pola Fundação Bienal de Arte de Cerveira organiza co
apoio da Câmara Municipal e da República Portuguesa
- Cultura | Direção-Geral das Artes.

Cerveira ao piano

eurocidade

23 e 24
xullo
sábado e
domingo

Ás 21.30 h (hora
portuguesa)
Auditorio municipal de Cerveira

agosto

eurocidade

05

agosto
venres
Ás 21.30 h (hora
portuguesa)
Auditorio municipal
de Cerveira

Concerto de hip-hop
Concerto de Sam The Kid e Mundo Segundo, con
apertura da cerveirense Sara Rodrigues (Saiú).

Festa da Historia
Durante catro días, o mercado medieval, repleto de cor
e música recrea os hábitos e as vivencias da época e
a arte que se producía entón. Comerciantes e artesáns
encherán as rúas demostrando os seus oficios. Escenas
teatrais e animación de rúa, con homes de armas,
nobres, clérigos, homes e mulleres do pobo, contan
historias cotiás.

eurocidade

18

agosto
xoves

ata domingo
21 de agosto
18 AGO: de 17.00
a 00.00 h | 19
AGO: de 11.00 a
00.00 h | 20 AGO:
de 10.00 a 00.00
h | 21 AGO:, de
11.00 a 23.00 h
(hora portuguesa)
Centro histórico
de Cerveira

Programación
por áreas

mocidade

cultura

xuño

xuño

18/06 sábado

04/06 sábado

Monográfico de cociña para
a mocidade ‘Non pases
fame na universidade’

xullo

12/07 martes

ata martes 26 de xullo

Curso de fotografía

17/07 domingo

Evento de gaming Tomiño
Gamer

23/07 sábado

Obradoiro de vídeo mapping

27/07 mércores

Obradoiro de canto:

Operación Triunfiño en Tomiño

setembro

14/09 mércores

ata mércores 19 de outubro

Curso de iniciación ao lettering

Festival de Bandas Escola

30/06 xoves

ata domingo 10 de xullo

Exposición do escultor
Carlos Fernández

xullo

01/07 venres

Laura La Montagne &
Picoamperio

02/07 sábado
Xabier Díaz

03/07 domingo

Banda Unión Musical de
Meaño

09/07 sábado

II Edición Vaideson 22

14/07 xoves

‘A máquina do tempo’, de
Teatro Ghazafelhos

17/09 sábado

15/07 venres

24/09 sábado

16/07 sábado

Obradoiro de robótica
ata mércores 19 de outubro

Constrúe o teu futuro coa
metodoloxía lego® serious
play®

Esperanza Mara
Amorodo

22/07 venres
Parbö

xullo

agosto

22/07 venres

11/08 xoves

23/07 sábado

12/08 venres

24/07 domingo

13/08 sábado

XXVII Encontro dos
pobos
Babieca

Banda Filarmónica de Santa
María de Bouro

28/07 xoves

Consertasso na horta

29/07 venres

Treides comigo!

29/07 venres

XXV Encontro de Bandas de
Música en Goián

30/07 sábado
Pauliña

Festival de Ilusionismo
GALICIA ILUSIONA
Cine ‘Bella e o circo máxico’
Fanfarra Kaustika

19/08 venres

Lembrando a Nino Bravo

20/08 sábado
Oîma

21/08 domingo

Banda de Música Municipal
de Valga

25/08 xoves

‘A voar’, con Cé Orquestra
Pantasma

agosto

26/08 venres

05/08 venres

27/08 sábado

Documental ‘O gran camiño’

06/08 sábado

Cine ‘Valentina’
Cavalheiro

Fixe trío

setembro (O Alivio)

07/08 domingo

05/09 luns

11/08 xoves

06/09 martes

Banda da Escola de Música
de Rianxo
‘A corda’, de Avela Circo

“Patrimonio natural” de
Mamá Cabra
“Novos lobos” de Inacio
Vilariño

cultura
setembro (O Alivio)

xullo

07/09 mércores

xullo e agosto

08/09 xoves

xullo e agosto

“Soñando inventei” de María
Faltri
Xis Connection & The Black
Turf

10/09 sábado

Acto cívico do Alivio

Campus de tenis

Campus de pádel

agosto

01/08 luns

ata venres 05 de agosto

deporte

Campus de atletismo

xuño

ata venres 12 de agosto

19/06 domingo

01/08 luns

Campus de bádminton

Tenis. Xornada de portas
abertas

02/08 martes

28/06 domingo

Ioga integral para nenos e
nenas

xullo

medio ambiente

04/07 luns

maio

Campus de skate

30/05 luns

04/07 luns

Exposición ‘Cambio
climático. O noso mundo,
o noso futuro, a nosa
opción’

Curso de promoción do
piragüismo

ata venres 15 de xullo

ata venres 15 de xullo

Campus de fútbol
feminino

18/07 luns

ata venres 29 de xullo

Campus mixto de fútbol

ata martes 30 de agosto

ata domingo 05 de xuño

xuño

xullo

02/06 xoves

21/07 sábado

Faladoiro de ‘Enerxía e
Clima’ e obradoiro sobre a
factura eléctrica

03/06 venres

Charla ‘Eficiencia enerxética
nos fogares’

04/06 sábado

Muíños do Porto

agosto

04/08 xoves

Obradoiro de Leandro Alonso

18/08 xoves

Fundición ArteBronce

Obradoiros de reciclaxe de
roupa

04/06 sábado

infancia

Charla ‘Economía circular
para a cidadanía’

xullo

04/06 sábado

18/07 luns

Entrega de premios do II
Concurso da Semana do
Medio Ambiente

04/06 sábado

Quedada en bicicleta

05/06 sábado

Conmemoramos o Día
Mundial do Medio Ambiente

turismo
xullo

07/07 xoves

Viveiros Casaíta

ata venres 29 de xullo

Campamento urbano en
Tomiño

agosto

16/08 martes

ata venres 26 de agosto

Campamento musical

voluntariado
xullo

03/07 domingo

Día Internacional Libre de
Bolsas de Plástico

voluntariado
xullo

xullo

16/07 sábado

16/07 mércores

Campaña de adopción
canina e felina en
colaboración con protectoras
de animais da zona

mes de xullo

Proxecto People&Planet:
un destino común. Accións
de rúa: guerrilla da
comunicación

ata sábado 31 de decembro

XXII Bienal Internacional de
Arte de Cerveira

23/07 sábado

e domingo 24 de xullo

Cerveira ao piano

agosto

05/08 venres

setembro

Concerto de hip-hop

04/09 domingo

18/08 xoves

Día Mundial da Saúde Sexual

eurocidade
xuño

17/06 venres

ata domingo 19 de xuño

Festival da Pizza

30/06 xoves

ata domingo 03 de xullo

XVIII Dancerveira – Festival
Internacional de Danza de
Cerveira

ata domingo 21 de agosto

Festa da Historia

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

Praza do Seixo, 1
36740 Tomiño

Poden existir alteracións
da programación e
calendario desta axenda

