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deporte

Nesta actividade o tempo pasa entre movemento, xogo, imitación, risa, 
entendemento, baile, canto e calma. Momentos de actividade e recolle-
mento para, dun xeito pouco perceptivo, acadar os obxectivos do ioga.

Curso de ioga en familia

Martes e xoves de 
12:00 a 13:30h. 
Para calquera 
idade
Fortaleza de Goián
Prezo: 25€/mes por 
persoa. Menores de 
idade, gratis.

ata martes 
31 de agosto

01
xoves

xullo

deporte

Meses de xullo e 
agosto
Martes e xoves de 
10:30 a 11:30h. e 
de 11:30 a 12:30h.
De 6 a 17 anos
Pistas de tenis 
xunto ao CEP Pedro 
Caselles Beltrán
Prezo: 12€/mes por 
persoa

01
xoves

ata martes
31 de agosto

Actividade impartida por un profesional da materia en pistas munici-
pais co obxectivo de introducir ás persoas interesadas neste deporte. 
Ensinarase apectos técnico-tácticos do deporte en todos os niveis, 
introducindo ao alumnado no xogo de xeito divertido, mediante exer-
cicios de curta duración e moita variedade.

Campus de verán de pádel 
infantil



01
ata martes 
31 de agosto

xoves

Meses de xullo e 
agosto
Martes e xoves de 
10:30 a 11:30h. e 
de 12:30 a 13:30h.
A partir de 18 anos
Pistas de tenis 
xunto ao Pedro 
Caselles
Prezo: 32€/mes por 
persoa

Actividade impartida por un profesional da materia en pistas munici-
pais co obxectivo de introducir ás persoas interesadas neste deporte. 
Ensinarase apectos técnico-tácticos do deporte en todos os niveis, intro-
ducindo ao alumnado no xogo de xeito divertido, mediante exercicios 
de curta duración e moita variedade. Este deporte axuda a fortalecer e 
tonificar a musculatura, a psicomotricidade e a coordinación ademais de 
estimular a capacidade aeróbica, a axilidade os reflexos e a velocidade.

Campus de verán de pádel 
persoas adultas

deporte

deporte

xullo

De 5 a 8 anos; 
10:00-11:00h. 
De 9 a 12 anos; 
11:00-12:00h.
De 13 a 17 anos: 
12:00-13h. 
Pista de tenis xunto 
ao CEP Pedro 
Caselles Beltrán
Prezo:15€/mes por 
persoa

02
venres

ata luns 
30 de agosto

Actividade impartida por un profesional da materia en pistas munici-
pais co obxectivo de introducir aos nenos e nenas interesadas neste 
deporte.

Escola de verán de tenis infantil
Luns, mércores e venres dos meses de xullo e 
agosto.



Actividade impartida por un profesional da materia en pistas munici-
pais co obxectivo de introducir ás persoas adultas interesadas neste 
deporte.

Escola de verán de tenis 
persoas adultas
Meses de xullo e agosto

02
ata luns 
30 de agosto

venres

Luns, mércores e 
venres de 9h a 10h 
A partir de 18 anos
Pistas de tenis 
xunto ao CEP Pedro 
Caselles Beltrán
Prezo: 35€/mes 
persoa

deporte
xullo

Guadi Galego é unha das artistas máis relevantes da escena galega  
actual grazas á madurez das súas letras e o atrevemento das súas 
melodías. A capacidade para a composición, a versatilidade e a 
sensibilidade á hora de interpretar son as súas señas de identidade. 

Concerto Guadi Galego

Ás 22.30h
Todos os públicos 
Praza do Seixo
De balde

03
sábado

cultura

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001

O son
da praza!



É unha actividade que ten como obxectivos replantexarse os estereotipos 
e roles de xénero e rachar con eles, valorar as novas masculinidades e as 
diferentes formas do feminino, rexeitar a cosificación e hipersexualiza-
ción dos corpos femininos, desmitificar crenzas erróneas sobre sexuali-
dade, identificar relacións baseadas en desigualdades e comportamentos 
abusivos e sumisos. Tamén concienciar sobre as prácticas sexuais de 
risco e das ETS, fomentar as relacións afectivas baseadas na igualdade 
e nos respecto mutuo e fomentar a tolerancia á diversidade.

Obradoiro sobre relacións 
afectivo sexuais sans

10:30 a 13:30 h.
Terá preferenza a 
mocidade entre 12 
e 35 anos
Salón de plenos do 
Concello de Tomiño
Prezo: 15€

06
martes

mocidade
xullo

A princesa Perla, o cabaleiro Gadabout e o dragón Zog forman un equipo 
de doutores do máis entregado. Os tres están decididos a curar a todo 
tipo de criaturas, dende unha serea coa pel queimada polo sol a un 
león con gripe. Pero o peor dos enfermos será o rei, tío de Perla, quen 
desconfía das capacidades da súa sobriña e non acepta que escolera 
ser médica. Conseguirán as doutoras voadoras facerse valer ante o rei?

Cine familiar ao aire libre ‘Zog y 
los doctores voladores’

Ás 22.30h
A partir de 3 anos.
Praza do Seixo
De balde

09
venres

cultura

e 7 e 8 de xullo

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001



xullo
cultura

Ás 21:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

10
sábado

Terceira edición do festival organizado pola Escola de Danzas e Gaitas 
Virxe do Alivio, coa colaboración do Concello. Nesta ocasión contará co 
concerto do grupo Los Jinetes del Trópico.

III Festival “Vaideson”

Actividade impartida polo Club Deportivo Miño dirixida a familias e 
grupos de amigos/as.

Actividade de kaiak en familia 11.00 a 12.00h
Calquera persoa 
que saiba nadar.
Embarcadoiro de 
Goián
Prezo: 20€. As 
persoas menores 
de 12 anos que 
veñan cos seus 
proxenitores non 
pagarán.

11
domingo

deporte

de xullo e o 22 de 
agosto

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001



13
martes

Pequeno curso teórico-práctico para iniciarse no coñecemento das 
plantas, principalmente as silvestres, autóctonas e exóticas: clasifi-
cación de plantas, identificación, fotografía, herbarios, hábitats, flora 
ameazada e de interese en Tomiño, código de conduta, problemas de 
conservación...

11:00 a 13:00h
Terá preferenza a 
mocidade de 12 a 
35 anos.
Tomiño
Prezo: 10€

Curso de botánica

mocidade

Ás 22.30h
A partir de 7 anos
Praza do Seixo
De balde

16
venres

xullo

Un condenado recén fugado do cárcere intentará recuperar un botín 
escondido anos atrás nunha solitaria aldea; pero o que alí atopará vai 
supoñer unha condena aínda maior da que fuxiu. Unha historia de terror, 
humor e fantasía.

Cine familiar ao aire libre
‘O apóstolo’

cultura

ao 16 de xullo

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001



mocidade
xullo

17
sábado

Actividades de descubrimento do medio, con atención tanto ás espe-
cies que vaian aparecendo, incluíndo os seus rastros, coma á localiza-
cións coñecidas previamente con exemplares de interese.

Ruta ambiental: Descubrindo a 
diversidade na ribeira do Miño

De 9:00 a 14:00h 
y de 16:00 a 
20:00h. (o xantar/
picnic será a 
cargo das persoas 
participantes)
Preferentemente 
mocidade entre 12 
e 35 anos
Ribeira do Miño
Prezo: 15€

mocidade

É unha actividade dirixida a todas aquelas persoas interesadas na 
botánica e o mundo vexetal e con interese en aprender a realizar un 
herbario para o estudo de plantas secas ou como afición.  Tratarase 
de explicar que é un herbario, toma de datos no campo, recollida de 
e identificación de especies e técnicas de secado e conservación da 
materia.

Creación dun herbario De 11:00 a 13:00 h
Terá preferenza a 
mocidade entre 12 
e 35 anos
Tomiño
Prezo: 15€

19
lunes

ao 23 de xullo



cultura

Un bandido, un poceiro, unha nena que traballa, un mozo que non 
quere traballar, unha rapaza que emigra e unha pantasma que busca 
compañía son algúns dos personaxes que configuran o mundo fantás-
tico que iremos descubrindo entre os árbores dun bosque.

Cine familiar ao aire libre
“O bosque animado”

23
venres

Ás 22.30h.
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

xullo

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001



cultura
xullo

Ás 21.00h.
Todos os públicos
Auditorio do Espazo 
Fortaleza
De balde

TA Escola do Rock Paredes de Coura naceu en 2014, na terra do icónico Festival Paredes 
de Coura, contribuíndo ao fomento deste xa clásico romance entre a vila e o rock’n’roll. 
Decorre en períodos de curta duración, nun formato de residencia artística e campo 
vacacional con actividades que varían entre ensaios, formacións, sesións de cinema, 
concertos e moito máis. Todos os anos, a Escola do Rock organiza un tour con concertos 
en condicións inéditas para o alumnado e profesorado, reunindo a todas as persoas 
participantes no escenario. Os grupos da Escola do Rock xa actuaron en moitos festivais, 
así como en algunhas das mellores salas de espectáculo de Portugal e Galiza, como: 
Festival Vodafone Paredes de Coura, Serralves em Festa (Museu de Serralves, Porto), 
Verão na Casa (Casa da Música, Porto), SURFING THE LEREZ (Pontevedra, Galiza), NOS 
Primavera Sound (Porto), Hard Club Porto, Auditório Municipal de Vigo, Fundación 
Barrié (Vigo), entre outros.
Organiza: Câmara Municipal de Paredes de Coura e Concello de Tomiño. Dirección do 
programa de formación e actividades: Space Ensemble. 

Concerto da Escola do Rock de 
Paredes de Coura 

27
martes

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001

O son
da praza!



29
xoves

ata venres 
06 de agosto

patrimonio
xullo

Saída ás 20.30h (enviaremos a ubicación ás persoas inscritas)
Todos os públicos
De balde. Imprescindible inscrición previa.

Ruta Artes e Oficios



Visita ao obradoiro desta artista local para 
coñecer de primeira man as súas obras, como 
traballa e os diferentes materiais que utiliza.

DIANA PEREIRA OLIVEIRA-
IVINDI
Xoiaría artesanal

xoves

12
agosto

Visita guiada polo viveiro onde nos explicarán 
o proceso de produción das súas variedades 
máis importantes.

VIVEIROS RÍO TOLLO 

xoves

26
agosto

Visita guiada pola plantación cítrica local para 
coñecer de primeira man o proceso de elabo-
ración dos seus produtos.

CÍTRICOS RÍAS BAIXAS

xoves

19
agosto

patrimonio
xullo

venres

06
agosto

Visita guiada por Xosé Lois Vilar, membro do 
Instituto de Estudos Miñoranos, na que come-
zaremos a actividade cunha conferencia no 
salón de plenos do concello. Posteriormente 
subirase a ver in situ os petróglifos do Monte 
Tetón.
A ter en conta: levar roupa e calzado cómodo, 
algo de abrigo e lanterna.

Xeira “O MONTE TETÓN”

Visita ao estudio deste artista local para 
coñecer de primeira man as súas obras, como 
traballa e os diferentes materiais que utiliza.

LUIS 7
Luis Álvarez Escultor

xoves

29
xullo



Ás 22:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

31
sábado

cultura
xullo

Paula Chaves máis coñecida como Pauliña no panorama musical, é unhas das 
voces femininas con máis carácter e personalidade de hoxe en día. A súa imaxe 
provocadora, a súa forma de ser: directa, sinxela, achegada..., non deixa indiferente 
a ninguén.

Concerto Pauliña

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001

O son
da praza!
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o



É unha actividade dirixida a persoas monitoras de tempo libre, guías de 
rutas medioambientais, persoas educadoras e a toda persoa interesada 
no mundo dos réptiles e anfibios. Farase unha introdución á herpeto-
loxía, unha clasificación dun hábitat determinado e unha observación 
e identificación de anfibios e réptiles no seu hábitat natural.

Introdución á herpetoloxía
Preferentemente mocidade de 12 a 35 anos

07
sábado

Opción 1; 27 de 
10:00 a 14:00h, 30 
e 31 de agosto de 
10:00 a 13:00h. 
Opción 2; 7 e 14 de 
agosto (realizarase 
na data máis 
demandada) de 
09.00 a 14:00h
Aire Libre. Tomiño.
Prezo: 15€

deporte
agosto

Actividade impartida pola Sociedade Atlética Tegra co obxectivo de 
introducir aos nenos e nenas asistentes nesta práctica deportiva que 
consiste na iniciación ao atletismo mediante o traballo das habilida-
des motrices de cada especialidade. Gozarase desta práctica mediante 
o xogo e a súa promoción como hábito de estilo de vida saudable 
fomentando o respecto, compañeirismo e convivencia.

Campus de atletismo
Nenos e nenas de 5/6 a 16 anos.

1º grupo; 10:00 a 
11:30h. (infancia 
nada entre 2005 e 
2009).
2º grupo; 11:45 a 
13:15h. (infancia 
nada entre 2010 e 
2015)
Pista de atletismo 
Pedro Caselles 
Beltrán.
Prezo: 10€

02
luns

mocidade

ata o venres 06 de 
agosto

ata o martes 31 de 
agosto



agosto
cultura

Eduardo (Miguel de Lira) e o seu cuñado Sabonis (Xosé A. Touriñán) acaban 
de meter a zoca nun dos seus negocios e precisan cartos. Será Sabonis quen 
atope a solución ao problema secuestrando a Modesto (Federico Pérez Rey), 
cuñado de Alicia Zamora, a empresaria que os engañou e deixou tirados. Só 
hai un pequeno problema: Alicia non pensa pagar nin un euro por él. Porén, 
é Modesto quen urde un plan có que Eduardo e Sabonis poderán salvar a 
bodega familiar. Estes tres cuñados teñen todo para fracasar, pero como 
diría Sabonis, malo será.

Cine para adultas ‘Cuñados’ 

Stormy Trucks nace en outubro de 2018 e na súa relativamente curta 
traxectoria, xa tocaron intensamente por grande parte da xeografía 
galega, participando na edición 2019 da Rede Galega de Música 
AGADIC, con conciertos en salas como A Ventana, Sala Son, La Pecera 
o Moon Music Club ou en festivales como Feito A Man de Santiago 
de Compostela. Os Stormy tocan rock’n’roll; puro son e diversión. 
Sen trampa nin cartón, á vella usanza dos tríos clásicos de este estilo, 
combinando temas propios con revisións dos clásicos. Neste 2021 
están a presentar o seu disco, “Damn The Storm” (Struck By Lightning, 
2020), unha verdadeira descarga de boa música e enerxía. 

Concerto de Stormy Trucks Ás 22.30h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

07
sábado

13
venres

Ás 22.30h
A partir de 7 anos
Praza do Seixo
De balde

cultura

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001

O son
da praza!



María Solinha foi acusada de bruxería no século XVII e condeada á 
fogueira. En época actual varios veciños e veciñas da vila ensaian 
unha representación teatral da súa historia. O paso do tempo non 
serviu para que cambien moito as cousas e a protagonista sofre ecos 
desagradables dos vividos daquela.

Cine para adultas ‘María Solinha’

Ás 22.30h
A partir de 16 anos
Praza do Seixo
De balde

20
venres

21
sábado

cultura

Ás 22.30h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Segundo a Teoría Xeral do Lixo, ensaio escrito por Agustín Mallo, o residuo 
é un concepto cultural. Elóxiase a idea de Residuo como fonte de creación. 
Deste xeito, cinco persoas con carácter académico-musical-palleiro deci-
diron montar un grupo coma exemplo atractivo destes detritos culturais.

Concerto de Os Residuos 
Atractivas

cultura
agosto

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001

O son
da praza!



eurocidade
agosto

Modalidade infantil 
(6 a 12 anos)
Modalidade xuvenil 
(13 a 17 anos)
Modalidade adulta 
(a partir de 18 
anos)

22
domingo

Un ano máis celébrase o Certame de Pintura ao aire libre Antonio Fernández onde as 
persoas participantes poderán pintar dende ambas marxes do río. Establécense tres 
premios na categoría de adultas, un de 1.500€ e dous de 500€; dous premios de 50€ 
e 25€ na categoría infantil e dous premios de 100€ e 50€ na categoría xuvenil. Máis 
información e bases na web do concello (www.tomino.gal).

IX Certame de pintura ao aire libre 
Pintor Antonio Fernández
Eurocidade Tomiño-Cerveira



eurocidade
agosto

Estes roteiros teñen como obxectivo dar a coñecer “camiñando” por entre os dous terri-
torios, Cerveira e Tomiño, a nivel paisaxístico, cultural, patrimonial, ambiental e natural.

Roteiros Miño



eurocidade
agosto

Ruta das pesqueiras
20h (GAL)

Ruta do Vale das Donas
9h (PT)

Ruta da Cabana do Ladrón
9h (PT)

Ruta da Pedra Furada
9.30h (GAL)

Ruta dos Fortes da Guerra de 
Restauración
9.30h (PT)

Ruta do Alto da Pena
9h (PT)

Ruta nocturna do Cervo ao 
Niño do Corvo
23.30h (PT)

Ruta das Fontes
9.30h (GAL)

venres

23

domingo

12

domingo

01

domingo

26

xoves

29

domingo

10

sábado

04

sábado

23

xullo

setembro

agosto

setembro

agosto

outubro

setembro

outubro



Ás 22.30h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

27
venres

É unha escola de música formada por unhas 130 alumnas e alumnos, así como banda 
infantil e banda xuvenil. A súa orixe remóntase ao ano 1994 cando comeza a impartirse 
solfexo no colexio de Goián como actividade extraescolar. Tralo seu éxito, dous anos 
máis tarde mércanse os primeiros instrumentos presentándose oficialmente en 1998 na 
Praza da Igrexa a Agrupación Musical de Goián. A partires de aí, teñen acadado moitos 
premios, dado numerosos concertos, facendo a ledicia do público. Estarán enconcerto 
cunha persoa artista convidada.

Concerto Agrupación musical 
de Goián

cultura
agosto

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001

O son
da praza!



cultura
agosto

De 16:30h a 22:30h
Público infantil e 
familiar
Fortaleza de Goián 
e a praza Pintor 
Antonio Fdez. 
(Goián)
De balde

28
sábado

Espectáculo destinado a nenos e nenas de 0 a 12 anos e ás súas familias, con actividades 
e concertos de balde dende as 16.30h ás 22.30h: espazo terra de xogo libre para bebés 
de 0 a 3 anos, espazos de xogo libre e brinquedos tradicionais para infancia de 3 a 6 
anos e para rapazada de 6 a 12 anos, espectáculo teatral e musical GATUXO para bebés 
de 0 a 3 anos, espectáculo de circo para rapazada de 6 a 12 e nenos/as de 3 a 6 anos, 
concerto de Cé Orquestra Pantasma e Xoán Curiel e a Banda do Verán para todos os 
públicos.

Familias en festa

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001



mocidade
agosto

Se che gusta a arte experimental e a aprendizaxe práctica, temos unha 
proposta para ti! 7H Cooperativa Cultural conduce un laboratorio de 
iniciación á maxia expresiva da cianotipia, unha técnica fotográfica xur-
dida no século XIX con múltiples usos en creacións contemporáneas.
O obradoiro combinará unha aproximación ás orixes deste curioso 
procedemento coa súa posta en práctica, consistente na realización de 
copias dunha imaxe a partir do seu revelado en ton azul prusia. A partir 
da inspiración na materia natural da contorna e na creación contem-
poránea, realizaremos os nosos propios cianotipios, experimentando 
co proceso e a súas posibilidades expresivas.

Obradoiro de revelado 
cianotipia

28
sábado

De 11:00 a 14:30h e 
de 16:00 a 20:30h
A partir de 15 anos
Espazo Fortaleza 
de Goián.
Prezo: 15€



se
te
m
b
ro



Gústache debuxar? Gústache a caligrafía? Pois este é o teu curso! 
O lettering é a arte de crear composicións con letras derivadas. 
Realizando este curso terás a oportunidade de iniciarte neste mara-
billoso mundo. Eleva a outro nivel as túas tarxetas de felicitación, as 
portadas dos teus traballos, letreiros ou o que che pete!

Obradoiro de Lettering/Caligrafía

De 19h a 21h
Preferentemente 
mocidade de 12 a 
35 anos.
Tomiño
Prezo: 15 euros 
CO MATERIAL 
INCLUÍDO.

02
xoves

e 9, 16, 23 e 30 de 
setembro

mocidade
setembro



cultura
setembro

06/09 luns
Conversas con Tana 

07/09 martes
Concerto Lara Villaverde

08/09 mércores
Operación Plancton

09/09 xoves
Contos da lúa. Trécola producións

10/09 venres
Concerto do dúo “CALLE 
MELANCOLÍA”, tributo a Sabina

Praza do Seixo

Prezo: De balde

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001



É un espectáculo teatral baseado na ventriloquía, con esencia educa-
tiva, espírito festivo, moi divertido e altamente participativo. Trátase 
dun granxeiro e a súa cadela Tana que manteñen unha fluída e divertida 
conversación na que afloran diálogos delirantes.

Conversas con Tana

06
luns

Ás 19.00 h
Público infantil e 
familiar
Praza do Seixo
De balde

cultura
setembro

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001



cultura
setembro

Ás 19:00h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

07
martes

Lara Villaverde, é unha moza tomiñesa de 19 anos. Canta e toca a guitarra dende os 8 
anos e formouse coa guitarra eléctrica durante 6 anos no conservatorio.
Na actualidade está a estudar a carreira de Educación Primaria, na que fará unha espe-
cialización en música.
Vai ofrecer un concerto ameno e divertido no que contará coa colaboración de artistas 
locais: Logan (vocalista de Heissel) e Rebeca Vázquez (tenda La reina caracola).

Concerto Lara Villaverde

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001

O son
da praza!



08
mércores

Ás 19.00 h
Público infantil e 
familiar
Praza do Seixo
De balde

É unha obra con afán divulgativo e mensaxe ecoloxista, dirixida á 
educación e concienciación infantil sobre a problemática da conta-
minación de plásticos no océano e en como iso afecta ao plancton. 
Será unha divertida aventura onde descubriremos qué é o plancton e 
como axudar a salvalo.

Operación Plancton

cultura
setembro

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001



setembro
cultura

Espectáculo de marionetas que fomenta, sempre dende o divertimento, 
valores coma a igualdade, o respecto e o apoio mútuo. 

Contos da lúa.
Trécola producións

Ás 19:00h
Público infantil e 
familiar
Praza do Seixo
De balde

09
xoves

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001



cultura
setembro

10
venres

Ás 22.00 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Dúo acústico formado por Eder González e Manu Abalo no que rinden homenaxe a 
Joaquín Sabina, cantante de Úbeda coñecido e recoñecido. Farán unha homenaxe á 
música, en vivo e en directo, facendo partícipes a todas as persoas asistentes.

Concerto do dúo “CALLE 
MELANCOLÍA”, tributo a Sabina 

Inscrición
previa

cultura@tomino.gal
986622001

O son
da praza!



setembro
mocidade

A actividade basease fundamentalmente en proporcionar todos os 
coñecementos creativos, técnicos e de distribución de contidos dixitais 
sonoros en formato podcast coa intención de que o alumnado asistente 
teña total autonomía para crear os seus propios contidos e poda dar a 
coñecer os seus proxectos, traballos e intereses.

Curso de podcasting

De 9:30 a 14:30 h
Preferentemente 
voluntariado de 
Tomiño e mocidade 
de 12 a 35 anos.
Online
Prezo: 10€

18
sábado

ao 25 de setembro



Actualmente, a Oficina Municipal de Información Xuvenil de Tomiño (OMIX) conta cun 
novo programa de voluntariado local para desenvolver durante este ano 2021 no noso 
municipio. Foi pactado coa maioría de mozos e mozas pertencentes ó grupo de volun-
tariado, revisado e consensuado cas persoas voluntarias que non puideron  asistir á 
reunión na que se aprobou a nova programación.
A oficina deuse de alta en 2003 como ENTIDADE DE ACCIÓN VOLUNTARIA pertencente 
á Xunta de Galicia. A xuventude interesada en darse de alta como voluntaria ten que 
cubrir un contrato e aportar unha copia do seu DNI. É un proceso sinxelo. Ser voluntario 
ou voluntaria en Tomiño ten moitas vantaxes: ter un desconto do 50% nas actividades 
culturais, deportivas e cursos de formación municipais, acreditación das tarefas reali-
zadas e coñecementos adquiridos, crear lazos coa comunidade, por a proba as propias 
capacidades, aprender das persoas que che rodean, mellorar a autoestima, converterte 
en axente de cambio, protexer a natureza, pasalo ben…

Faite voluntario da Omix de Tomiño!

voluntariado
programa local



voluntariado

Conmemoración do día internacional 
da nena e a muller na ciencia: 
VECIÑAS NA CIENCIA.

Club de Lectura

Conmemoración do Día internacional 
libre de bolsas de plástico

Actividades de promoción de 
voluntariado

TI máis EU: #somosnós

Creación dun vídeo para 
conmemorar o día do orgullo LGTBI

Campaña de adopción nas nosas 
redes sociais

RADIO MOCIDADE

Celebración do día das LETRAS 

GALEGAS.

Proxecto FORON TEMPOS

actividades
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cultura

xullo

agosto

agosto

setembro

03/07 sábado
Concerto Guadi Galego

09/07 venres
Cine familiar ao aire libre ‘Zog y 
los doctores voladores’

10/07 sábado
III Festival “Vaideson”Descrición: 
Terceira

16/07 venres
Cine familiar ao aire libre ‘O 
apóstolo’

23/07 venres
Cine familiar ao aire libre “O 
bosque animado”

27/07 martes
Concerto da Escola do Rock de 
Paredes de Coura 

31/07 sábado
Concerto Pauliña

07/08 sábado
Concerto de Stormy Trucks

13/08 venres
Cine para adultas ‘Cuñados’

20/08 venres
Cine para adultas ‘María Solinha’ 

21/08 sábado
Concerto de Os Residuos 
Atractivas

07/08 venres
Concerto de Stormy Trucks

27/08 venres
Concerto Agrupación musical 
de Goián

28/08 venres
Festival transfronteirizo ‘Terra da 
Amizade’ 

06/09 luns
Conversas con Tana 

07/09 martes
Concerto Lara Villaverde

08/09 mércores
Operación Plancton

09/09 xoves
Contos da lúa. Trécola producións

10/09 venres
Concerto do dúo “CALLE 
MELANCOLÍA”, tributo a Sabina



deporte

01/07 xoves ata o 
martes 31 de agosto
Curso de ioga en familia

01/07 xoves ata o 
martes 31 de agosto
Campus de verán de 
pádel infantil

01/07 xoves ata o 
martes 31 de agosto
Campus de verán de 
pádel adultas

02/07 venres ata o luns 
30 de agosto
Escola de verán de tenis 
infantil

02/07 venres ata o luns 
30 de agosto
Escola de verán de tenis 
persoas adultas

xullo

11/07 domingo e o domingo 22 
de agosto
Actividade de kaiak en familia

xullo

02/08 luns ata o venres 06 de 
agosto
Campus de atletismo

agosto



mocidade

xullo

06/07 sábado ata o 08 de xullo
Obradoiro sobre relacións afecti-
vo sexuais sans

13/07 martes ata o 16 de xullo
Curso de botánica

17/07 sábado
Ruta ambiental: Descubrindo a 
diversidade na ribeira do Miño

19/07 lunes ata o 23 de xullo
Creación dun herbario

agosto

setembro

07/08 venres ata o martes 31 
de agosto
Introdución á herpetoloxía

28/08 sábado
Obradoiro de revelado cianotipia

02/09 xoves
Obradoiro de Lettering/Caligrafía

18/09 sábado
Curso de podcasting

22/08 domingo
IX Certame de pintura ao 
aire libre Pintor Antonio 
Fernández

23/08 luns
Roteiros Miño

agosto

eurocidade



patrimonio

29/07 xoves ata o 26 
de agosto
Rutas Artes e Oficios

29/07 xoves
Luis Álvarez Escultor

06/08 venres
Xeira “O MONTE TETÓN”

12/08 xoves
DIANA PEREIRA 
OLIVEIRA-IVINDI

19/08 xoves
CÍTRICOS RÍAS BAIXAS

26/08 lunes
VIVEIROS RÍO TOLLO 

xullo e agosto

voluntariado



Praza do Seixo, 1
36740 Tomiño

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


