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30
DOMINGO

SETEMBRO

Dentro do programa ‘Redecinema 2018’, impulsado 
dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística da 
Xunta de Galicia, a Praza do Seixo acolle a proxec-
ción do filme ‘Pérez, o ratiño dos teus soños’. Lucía e 
a súa familia axudarán ao intrépido Ratiño Pérez a 
desbaratar os sinistros plans de Fugaz e Pipo, dous 
malvados ratos que desexan acabar con Pérez e 
roubar os dentes de todos os nenos e nenas do 
mundo e convertelos en perlas para facerse ricos.

Ás 21:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

‘Pérez, 
o ratiño dos 
teus soños’

Dentro do programa ‘Redecinema 2018’, impulsado 
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Encontro de persoas interesadas na saúde integral en xeral e na boa alimen-
tación en particular. Haberá postos de cosmética natural, produtos gastronó-
micos de diversos países do mundo, obradoiros formativos, charlas, 
exhibicións...

De 11:00 a 21:00 h
Para todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Biomercado

Encontro de persoas interesadas na saúde integral en xeral e na boa alimen-

30
DOMINGO

SETEMBRO



Escola Municipal de Teatro inicia un novo curso con 
grupos para nenos e nenas, mocidade e adultos. 
Trátase de introducir ás persoas participantes no 
mundo teatral ao tempo que se estimula a imaxina-
ción e as capacidades creativas, se fomenta o traballo 
en equipo ou se melloran os recursos expresivos e 
comunicativos, entre outros. Combínanse a 
expresión dramática coa creación, ensaio e posta en 
escena dunha obra teatral.

De outubro ata xuño

De 4 a 8 anos (de 17:30 a 19:00 h)
De 9 a 12 anos (de 16:00 a 17:30 h)
De 13 a 17 anos (de 19:00 a 20:30 h)
No Auditorio de Goián

A partir de 18 anos (de 20:30 a 22:00 h)
Casa de Cultura

Prezo: 15€

Escola 
Municipal
de Teatro

Escola Municipal de Teatro inicia un novo curso con 
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A compañía Redrum Teatro fomenta a igualda-
de a través deste espectáculo familiar que 
conta a historia de Peludiño, un hámster que 
escapou da súa gaiola para vivir aventuras na 
cidade, e de Munda, unha rata soñadora que 
pasa as noites rebuscando no lixo para levar 
comida aos seus irmáns. Estes dous roedores 
terán que deixar atrás os seus prexuízos e 
traballar en equipo para vencer ao temido gato. 
Xuntos aprenderán que son máis parecidos do 
que pensaban e que son as diferenzas as que 
os fan especiais.

‘Roedores’
de Redrum Teatro

7
DOMINGO

OUTUBRO

Ás 18:00 h
Público familiar
Auditorio de Goián
Prezo: 3€ persoas adultas, nenas e nenos de balde
(venda de entradas 1 h antes en taquilla)(venda de entradas 1 h antes en taquilla)



A mostra, realizada en colaboración co Fondo Galego de Cooperación e Solidarie-
dade, reúne 17 viñetas de 15 debuxantes de Galicia e da África lusófona co 
obxectivo de fomentar a reflexión sobre temas como a loita contra a fame, o acceso 
á saúde e á educación, a igualdade de xénero ou a protección do planeta.

Do 8 ao 22 de outubro
De martes a domingo de 09:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 h
Para todos os públicos
Mercado Municipal de Tomiño (primeiro andar)
De balde

Charla sobre ‘Trastornos 
Depresivos e Ansiedade’

‘Os Obxectivos do Desenvolvemento
Sostible.Un camiño para acabar
coa pobreza e as desigualdades
alá e acolá’
(Exposición) 

A mostra, realizada en colaboración co Fondo Galego de Cooperación e Solidarie-

‘Os Obxectivos do Desenvolvemento
Sostible.Un camiño para acabar
coa pobreza e as desigualdades

8
LUNS

OUTUBRO

Esta charla vai destinada principalmente a persoas maiores, coidadores/as e 
familias, aínda que a participación está aberta a toda a veciñanza. O seu obxectivo 
é sensibilizar á poboación sobre a importancia dos hábitos de vida saudables e 
fomentar a saúde física e psíquica tanto na mocidade como nas persoas dependen-
tes e nos seus coidadores ou coidadoras. 

Ás 20:00 h
A partir de 16 anos
Casa de Cultura
De balde

Esta charla vai destinada principalmente a persoas maiores, coidadores/as e 

10
MÉRCORES

OUTUBRO

DÍA MUNDIAL 
DA SAÚDE MENTAL 
10 de outubro



Ás 22:00 h
A partir de 12 anos
Auditorio de Goián
Prezo: 3€ 
(venda de entradas 1 h antes en taquilla)

Espectáculo cómico sobre a crise dos 50 cos coñecidos e populares actores Luís 
Iglesia e Marcos Orsi como protagonistas. A obra ofrece unha reflexión en clave 
de humor sobre a chegada ás portas da terceira idade, cando empeza a deixarse 
atrás a madurez e comézase a ser ‘sénior’. Os protagonistas rinse de si mesmos 
ante o público cun enxeñoso texto de creación propia.

SÁBADO

13
OUTUBRO

Espectáculo cómico sobre a crise dos 50 cos coñecidos e populares actores Luís 

‘Sénior’
de Culturactiva SCG



Francisco Álvarez, Koki, é un escritor nado na Guarda (1957) que reside en Nova 
York, cidade na que funda o colectivo Celso Emilio Ferreiro para mostrar a cultura 
galega a través de distintas actividades. Presenta en Tomiño a súa nova obra, ‘A 
memoria das palabras’, un cosmos poético no que o escritor une dous espazos e 
dous tempos: o Nova York emigrante no que el mesmo ten vivido tantos anos e a 
memoria da súa Guarda natal. 

Ás 20:00 h
A partir de 12 anos
Mercado Municipal de Tomiño
De balde

Concerto Agrupación 
Musical de Goián

‘A memoria das palabras’
de Francisco Álvarez, Koki

, é un escritor nado na Guarda (1957) que reside en Nova 

19
VENRES

OUTUBRO

Concerto no que presentará o repertorio musical co que a Agrupación participará 
no XII Certame Galego de Bandas de música populares o 3 novembro no auditorio 
de Galicia. Tamén se estreará ‘Beltane’, unha composición do tomiñes Andrés 
Álvarez, por encargo da agrupación para a participación no citado concurso.

Ás 20:00 h
Para todos os públicos
Auditorio de Goián
De balde

Concerto no que presentará o repertorio musical co que a Agrupación participará 
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OUTUBRO



‘Historias que veñen e van’
con Cándido Pazó

Cándido Pazó chega a Tomiño con este espectáculo de Contraproducións. Contos, 
comedia e outras lerias, cousas que van de boca en boca, que se escoitan aquí e 
se contan alá... diversión, evocación, emoción, reflexión… e outras cousas que 
acaban en ‘ón’ no máis vello e máis novo dos espectáculos: o de contar.

Ás 22:00 h
A partir de 12 anos
Auditorio de Goián
Prezo: 2€ (venda de entradas 1 h antes en taquilla)

Cándido Pazó chega a Tomiño con este espectáculo de Contraproducións. Contos, 

27
SÁBADO

OUTUBRO

‘Historias que veñen e van’

As Fedellas Purpurina e Brillantina
da Agrupación de Teatro de Pontevedra

Coa colaboración de nenos, nenas e maiores, as Fedellas levarán a cabo unha 
sesión de contacontos sobre ‘A bolboreta Roseta’, a historia dunha bolboreta que 
quería ter as súas ás cheas de diferentes cores, como o resto das súas compañei-
ras. A música, os efectos e as cancións forman parte tamén deste espectáculo.

Ás 18:00 h
Público infantil
Mercado Municipal de Tomiño
De balde

As Fedellas Purpurina e Brillantina

Coa colaboración de nenos, nenas e maiores, as Fedellas levarán a cabo unha 

21
DOMINGO

OUTUBRO

As Fedellas Purpurina e Brillantina



Proxecto musical de celebración da vida no 
que se invita ao público a viaxar na locomotora 
da alegría atravesando vales e montañas, 
cruzando océanos e voando por riba das 
fronteiras. O público entra no universo do 
maquinista Rui, nos seus xogos, no seu 
mundo rico, imaxinativo e diferente.

‘Aire’, de María Fumaça‘Aire’

4
DOMINGO

NOVEMBRO

NO
VE

M
BR

O

Ás 18:00 h
Público familiar
Auditorio de Goián
Prezo: 6€ persoas adultas, nenas e nenos 2€ 
(venda de entradas 1 h antes en taquilla)



‘Os Bolechas e as 
variedades dialectais’
(Exposición)

Lonxe de ser unha mostra ao uso, a través de xogos Os Bolechas convidan ás 
persoas asistentes a gozar aprendendo as diferentes variedades dialécticas de 
Galicia. De xeito multisensorial, pedagóxico, divertido e colaborativo búscase 
fomentar a participación. Conta cunha área de luces, cores e sons e cunha zona de 
audicións e gran karaoke!

Do 5 ao 15 de novembro
De luns a venres de 10:00 a 13:30 e de 16:00 a 20:00 h 
Sábados e domingos de 11:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:00 h
Público familiar
Praza do Seixo (carpa)
De balde

Lonxe de ser unha mostra ao uso, a través de xogos Os Bolechas convidan ás 

5
LUNS

NOVEMBRO



‘Señora que pasea pola rúa con 
dous cans preciosos’
de Matrioska Teatro

Este espectáculo é un percorrido pola vida e obra da escritora María Victoria 
Moreno, que se describía a si mesma como unha señora que pasea pola rúa con 
dous cans preciosos. É unha invitación aberta a todos os públicos que 
busquen-precisen-gocen de universos de imaxes e letras, de mulleres que viaxan 
a contracorrente, de accións e camiños por camiñar. En colaboración coa Deputa-
ción de Pontevedra.

Ás 18:00 h
A partir de 14 anos
Auditorio de Goián
De balde

Este espectáculo é un percorrido pola vida e obra da escritora María Victoria 

11
DOMINGO

NOVEMBRO
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‘Os fillos do sol’
de Contraproducións

Elucubración teatral sobre a figura de Eduardo Pondal e a súa obsesión coa obra 
que lle ocupou toda a súa vida como escritor: ‘Os Eoas’. A cabalo entre a realidade 
feita ficción e a fabulación dramática, Contraproducións amosa a un Don Eduardo 
xa octoxenario e comesto pola neurose dos seus últimos anos que confronta as 
súas dúbidas, medos e insatisfaccións creativas a través de dous personaxes: un 
Pondal mozo que comezaba a súa carreira literaria e Rosa, a criada da pensión na 
que o bardo pasou a última etapa da súa vida. Dirixida por Cándido Pazó.

Ás 22:00 h
A partir de 12 anos
Auditorio de Goián
Prezo: 3€ (venda de entradas 1 h antes en taquilla)

Elucubración teatral sobre a figura de Eduardo Pondal e a súa obsesión coa obra 

17
SÁBADO

NOVEMBRO



‘Rexas. Mulleres baixo 
o terror franquista’    
(Exposición)

Nesta exposición promovida pola Deputación 
de Pontevedra récollese, a través de 78 
fotografías, a historia de 172 mulleres que 
sufriron na súa pel a represión da ditadura. 
Moitas delas fanse públicas por primeira vez.  
A mostra está dividida en tres bloques: o 
primeiro amosa como o golpe de estado 
supuxo a quebra dos dereitos conseguidos na 
República, o segundo analiza as diferentes 
tipoloxías de represión dende a perspectiva 
das mulleres que a sufriron e o terceiro busca 
recoñecer a labor solidaria e resistente das 
mulleres e o seu apoio imprescindible á 
guerrilla.

21
MÉRCORES

 NOVEMBRO

Inauguración
 21 de novembro ás 12:00 h
Aberta ata o 9 de decembro

De martes a domingo
De 09:00 a 14:00

e de 17:00 a 20:00 h
A partir de 14 anos

Mercado Municipal de Tomiño
(primeiro andar)

De balde



‘Ti tamén contas’
en colaboración co Fondo Galego 
de Cooperación e Solidariedade

En colaboración co Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, a Tropa de 
Trapo trae a Tomiño un espectáculo que combina historias contadas con música en 
directo cun obradoiro participativo. O obxectivo é facer reflexionar á mocidade 
sobre cuestións coma o materialismo, o traballo infantil ou as catástrofes naturais.

Pola mañá
Alumnado do IES Antón Alonso Ríos
IES Antón Alonso Ríos de Tomiño
De balde

En colaboración co Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, a Tropa de 

23
VENRES

NOVEMBRO

Concerto de Santa Icía

Tradicional concerto de Santa Icía, que este ano ofrecerá unha temática especial 
distinta a calquera posta en escena en edicións anteriores. Durante o concerto 
presentaranse ás e aos novos músicos que, tras anos de formación na escola de 
música e na banda xuvenil, pasan a formar parte da Agrupación Musical de Goián.

Ás 20:00 h
Para todos os públicos
Auditorio de Goián
De balde

Tradicional concerto de Santa Icía, que este ano ofrecerá unha temática especial 

24
SÁBADO

NOVEMBRO

En colaboración co Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, a Tropa de En colaboración co Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, a Tropa de 



‘Elisa e Marcela’
de A Panadaría

Coprodución de A Panadaría co Centro Dramático Galego no que a compañía 
continúa cunha liña de creación baseada no humor, na música e no traballo de 
actriz. A obra presenta a dúas mulleres namoradas que non ven outra maneira de 
vivir o seu amor que arriscarse a casar pola igrexa, facéndose pasar unha delas por 
home. Non tardan en descubrilas e deben fuxir da policía, cambiando de identida-
de e escapando a América, onde se lles perde o rastro. 
As cómicas de A Panadaría presentan unha reconstrución irreverente dun suceso 
real, o primeiro matrimonio homosexual do que se ten constancia no estado, pero 
tamén a vida das mulleres máis transgresoras da historia de Galicia. Elisa e 
Marcela son un símbolo de desafío ás regras do binomio de xénero.

25
DOMINGO

NOVEMBRO

Ás 18:00 h
A partir de 12 anos
Auditorio Goián
Prezo: 3€ 
(venda de entradas
1 h antes en taquilla)

Coprodución de A Panadaría co Centro Dramático Galego no que a compañía 



1
SÁBADO

DECEMBRO

‘Xogando en familia’
Xogos e xoguetes tradicionais 

En colaboración coa Deputación de Pontevedra 
ofrécese este obradoiro no que as familias comparti-
rán xogos tradicionais e construirán xoguetes cos que 
xogaban os seus e as súas maiores, o que servirá para 
dalos a coñecer ás nenas e nenos e, á súa vez, facer un 
repaso pola historia. Ademais, as e os pequenos terán 
a oportunidade de ensinarlles ás súas nais e pais, 
avós e avoas os xoguetes e xogos actuais.

1, 15, 22 e 29 de decembro
De 10:00 a 14:00 h
A partir de 6 anos (necesaria inscrición previa)
Casa de Cultura
De balde

‘Xogando en familia’
Xogos e xoguetes tradicionais 

En colaboración coa Deputación de Pontevedra 
ofrécese este obradoiro no que as familias comparti
rán xogos tradicionais e construirán xoguetes cos que 
xogaban os seus e as súas maiores, o que servirá para 
dalos a coñecer ás nenas e nenos e, á súa vez, facer un 
repaso pola historia. Ademais, as e os pequenos terán 
a oportunidade de ensinarlles ás súas nais e pais, 
avós e avoas os xoguetes e xogos actuais.

1, 15, 22 e 29 de decembro
De 10:00 a 14:00 h
A partir de 6 anos (necesaria inscrición previa)
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15
SÁBADO

DECEMBRO

Gala Ano da Lingua
Ás 20:00 h
Para todos os públicos
Auditorio de Goián
De balde



Un Nadal de conto

Un ano máis, o Concello de Tomiño oferta actividades 
variadas nestas datas tan sinaladas para contribuír a
facer sorrir á xente, especialmente á infancia.

DECEMBRO  ------------------------------------------

Concerto de Nadal da 
Agrupación Musical de Goián
Auditorio de Goián

Contacontos, obradoiros, 
contos musicalizados e teatro
Mercado Municipal de Tomiño e Auditorio de Goián

XANEIRO  --------------------------------------------

Inchables e obradoiros
Praza do Seixo 

Cabalgata de Reis

variadas nestas datas tan sinaladas para contribuír a
facer sorrir á xente, especialmente á infancia.

DECEMBRO  ------------------------------------------

22
SÁBADO

5
SÁBADO

XANEIRO  --------------------------------------------

Inchables e obradoiros
Praza do Seixo 

Cabalgata de Reis
SÁBADO

2-4

Contacontos, obradoiros, 

Concerto de Nadal da 
Agrupación Musical de Goián
Auditorio de Goián

22

Contacontos, obradoiros, 
contos musicalizados e teatro
Mercado Municipal de Tomiño e Auditorio de Goián

XANEIRO  --------------------------------------------

26-30

Programación de Nadal     

O NADAL!



Concerto de Nadal da
Agrupación Musical de Goián

Derradeiro concerto do ano da agrupación e un dos máis especiais, xa que 
participa boa parte do alumnado da Escola de Música, dende os máis pequenos/as 
do xardín musical ou música e movemento, ata a banda infantil e a Agrupación 
Musical de Goián.

Ás 18:00 h
Para todos os públicos
Auditorio de Goián
Prezo: como é habitual, a entrada será 1kg de alimentos non perecedoiros que 
serán doados a SOS Tomiño

O NADAL!

Agrupación Musical de GoiánAgrupación Musical de Goián

Derradeiro concerto do ano da agrupación e un dos máis especiais, xa que 

Agrupación Musical de Goián 22
SÁBADO

DECEMBRO



Obradoiros e contacontos
Actividades a cargo de Migallas Teatro

· 26 decembro ·
  ‘Os ratiños de Nadal’

· 27 decembro ·
  ‘Un agasallo para Lulú’

· 28 decembro ·
  ‘A árbore de Bea’

De 17:00 a 19:00 h
A partir de 3 anos (grupos reducidos, necesaria inscrición previa)
Mercado Municipal de Tomiño
De balde

O NADAL!

26
MÉRCORES

DECEMBRO



‘Cantacontos’
con Migallas Teatro     
Neste espectáculo contos tradicionais e de creación propia son arrequentados con 
cancións, música ou sons que contribúen a espertar emocións nos nenos e nenas. 
Historias próximas aos máis cativos e cativas, que participan de forma activa no 
seu desenlace.

29
SÁBADO

DECEMBRO

O NADAL!

Ás 17:00 h
Público familiar
Mercado Municipal de Tomiño
De balde

Neste espectáculo contos tradicionais e de creación propia son arrequentados con 



‘Os tres porquiños’
de Educateatro Producións  

Ás 18:00 h
A partir de 2 anos
Auditorio Goián
Prezo: 3€ euros persoas adultas e nenas/os de balde
(venda de entradas 1 h antes en taquilla)

O NADAL!
30

DOMINGO

DECEMBRO

Como serían os tres porquiños e o lobo feroz hoxe en día? Onde poderían 
atopar un lugar seguro e limpo, lonxe das grandes fábricas, no que poder 
construír as súas casiñas? Que ritmos musicais empregarían para presentar-
se? A resposta a todos estes interrogantes e moito máis está nos libros e na 
moderna historia que vai construíndo un explorador afeccionado aos contos 
que percorre o bosque na procura dos seus personaxes favoritos.

Como serían os tres porquiños e o lobo feroz hoxe en día? Onde poderían 



Inchables e
obradoiros 

O NADAL!

2, 3 e 4 de xaneiro
De 16:00 a 20:00 h
Obradoiros a partir de 3 anos
(necesaria inscrición previa)
Praza do Seixo (haberá carpa)
De balde

nchables e 2
MÉRCORES

XANEIRO
2

MÉRCORES

XANEIRO
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NE

IR
O



5
SÁBADO

XANEIRO

A partir das 16:30 h
Para todos os públicos
Saída dende O Alivio
De balde

Cabalgata de Reis   

Como cada ano, a tradicional Cabalgata de 
Reis percorrerá as rúas de Tomiño para facer 
as ledicias de todos os nenos e nenas que se 
acheguen a gozar dunhas horas de música e 
cor. A cabalgata sairá do Alivio e transcorrerá 
polas rúas do centro rumbo á Praza do Seixo, 
onde rematará o desfile e se celebrará a 
recepción dos cativos e cativas aos Reis 
Magos. Ademais, ao final do percorrido 
haberá reparto de agasallos e sorteo de 
premios. 

O NADAL!
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Dirixido á mocidade, este obradoiro proporcionará 
ás persoas participantes formación e información 
teórico-práctica do SISTEMA LUPO (creación 
arquitectónica) co obxectivo de desenvolver 
despois un programa que dea a coñecer a arquitec-
tura que nos rodea entre a poboación infantil. As 
rapazas e rapaces participantes gozarán coa 
didáctica da práctica arquitectónica, que pasará por 
descubrir os segredos das obras máis representati-
vas do patrimonio construído en Tomiño. 
 
De 10:30 a 13:30 h
Grupo infantil de 3 a 12 anos
Grupo mocidade de 16 a 35 anos
Casa de Cultura
Inscrición: 10€

Obradoiro de 
arquitectura 
práctica para
non profesionais

Dirixido á mocidade, este obradoiro proporcionará 

non profesionais 6
SÁBADO
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Dirixido á mocidade, este obradoiro proporcionará 
ás persoas participantes formación e información 
teórico-práctica do SISTEMA LUPO (creación 
arquitectónica) co obxectivo de desenvolver 
despois un programa que dea a coñecer a arquitec
tura que nos rodea entre a poboación infantil. As 
rapazas e rapaces participantes gozarán coa 
didáctica da práctica arquitectónica, que pasará por 
descubrir os segredos das obras máis representati
vas do patrimonio construído en Tomiño. 

Obradoiro de 
arquitectura 
práctica para
non profesionais
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Neste curso, alén de coñecer e aprender a comuni-
carse en francés da man dunha docente nativa, as 
persoas participantes achegaranse a moitos 
aspectos da cultura francesa. Dende o Concello de 
Tomiño apóstase por estes cursos pola alta deman-
da existente e pola importancia do coñecemento de 
idiomas de cara ao mundo laboral.
 
Do 7 de novembro ao 30 de xaneiro
De 20:00 a 22:00 h
A partir de 12 anos
Escola Obradoiro de Goián
Inscrición: 15€

Francés Básico II
(24h)
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LUNS

OUTUBRO

O Tai-Chi Chuan é unha arte marcial milenaria que 
traballa dende a enerxía vital interna que cada 
persoa posúe. A través das diferentes sesións as 
persoas participantes achegaranse aos movemen-
tos lentos e suaves, conscientes e sincronizados. 
Deste xeito, coa práctica continuada, alcanzarase 
unha mellora da forza física e da coordinación 
psicomotriz.
 
Do 8 de outubro ao 19 de decembro
Luns de 19:00 a 20:00 h
A partir de 12 anos
Casa de Cultura
Inscrición: 10€

Tai-Chi-Chuan
(22h)
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A defensa persoal feminina é un elemento 
indispensable de protección e loita contra a 
violencia machista. Ademais de axudar a moitas 
mulleres a superar os seus medos, este curso 
promove unha autonomía persoal en métodos de 
autodefensa e evasión.

De 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00 h
A partir de 15 anos
Casa de Cultura
De balde

A defensa persoal feminina é un elemento 
indispensable de protección e loita contra a 
violencia machista. Ademais de axudar a moitas 
mulleres a superar os seus medos, este curso 
promove unha autonomía persoal en métodos de 
autodefensa e evasión.
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Defensa persoal 
feminina
(6h)

A defensa persoal feminina é un elemento 

Defensa persoal 
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ReactívateReactívateReactívate

Nova edición do programa ‘Reactívate’, un comple-
to plan de envellecemento activo e de hábitos 
saudables co que se pretende promover as 
relacións sociais e a autonomía persoal entre os 
maiores de 65 anos. As persoas interesadas 
poderán participar en máis dunha ducia de 
activiades como risoterapia, informática, ximnasia 
e pilates, manualidades, promoción da saúde, 
actividades coa comunidade, un club de lectura, un 
cinefórum, roteiros saudables ou obradoiros de 
memoria, escritura creativa…

Martes e venres pola mañá
Para maiores de 65 anos
Vontade
Prezo: 15€

Reactívate

Nova edición do programa ‘Reactívate’, un comple
to plan de envellecemento activo e de hábitos 
saudables co que se pretende promover as 
relacións sociais e a autonomía persoal entre os 
maiores de 65 anos. As persoas interesadas 
poderán participar en máis dunha ducia de 
activiades como risoterapia, informática, ximnasia 
e pilates, manualidades, promoción da saúde, 
actividades coa comunidade, un club de lectura, un 
cinefórum, roteiros saudables ou obradoiros de 
memoria, escritura creativa…
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MA
CIÓNTeatro Música

SETEMBRO
23  ‘PÉREZ, O RATIÑO DOS TEUS SOÑOS’

30  BIOMERCADO

OUTUBRO
02  ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO (ata xuño)

      REACTÍVATE (ata xuño)

06  OBRADOIRO DE ARQUITECTURA PRÁCTICA PARA NON PROFESIONAIS

07  ‘ROEDORES’    

08  EXPOSICIÓN ‘OS OBXECTIVOS DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (ata o 22 de outubro)

     TAI-CHI-CHUAN (ata o 19 de decembro)

10  CHARLA SOBRE ‘TRASTORNOS DEPRESIVOS E ANSIEDADE’

13  ‘SÉNIOR’

19  PRESENTACIÓN DO LIBRO ‘A MEMORIA DAS PALABRAS’

20  CONCERTO AGRUPACIÓN MUSICAL DE GOIÁN

21  AS FEDELLAS PURPURINA E BRILLANTINA

27  ‘HISTORIAS QUE VEÑEN E VAN’
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NOVEMBRO
04  ‘AIRE’   

05  EXPOSICIÓN ‘OS BOLECHAS E AS VARIEDADES DIALECTAIS’ (ata o 15 de novembro)

07  FRANCÉS BÁSICO II (ata o 30 de xaneiro)

11  ‘SEÑORA QUE PASEA POLA RÚA CON DOUS CANS PRECIOSOS’

17  ‘OS FILLOS DO SOL’

21  EXPOSICIÓN ‘REXAS. MULLERES BAIXO O TERROR FRANQUISTA’ (ata o 9 de decembro)   

23  ‘TI TAMÉN CONTAS’

24  CONCERTO DE SANTA ICÍA

      DEFENSA PERSOAL FEMININA

25  ‘ELISA E MARCELA’

DECEMBRO
07  XOGOS E XOGUETES TRADICIONAIS ‘XOGANDO EN FAMILIA’ 

15  GALA ANO DA LINGUA 

22  CONCERTO DE NADAL DA AGRUPACIÓN MUSICAL DE GOIÁN

26  OBRADOIROS E CONTACONTOS (ata o 28 de decembro)

29  ‘CANTACONTOS’    

30  ‘OS TRES PORQUIÑOS’

XANEIRO
02  INCHABLES E OBRADOIROS (ata o 4 de xaneiro)

05  CABALGATA DE REIS      



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.In
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