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#Cultura
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Todos os públicos
H 21.30
€ De balde

#Cultura
#PrimaveraActiva

17—FEBREIRO venres
> Rúas do centro  
 de Tomiño

VENRES DE
FOLIADA

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

Marzo
_mes da
muller
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Celebramos o Concerto do Socio coa 
actuación da Banda Xuvenil de Goián e da 
Agrupación Musical de Goián dirixidas por 
Pedro Villarroel González. Con este evento a 
banda agradece e rende homenaxe a todas as 
entidades e persoas que colaboran axudando 
a facer posible o seu labor musical.

Todos os públicos
H 20.00
€ De balde

#Cultura 
#PrimaverActiva

11—MARZO sábado
> Auditorio de Goián

CONCERTO DO 
SOCIO

Marzo
_mes da
muller



Público familiar (recomen-
dada a partir dos 6 anos)
H 17.30
€ 7 persoas adultas
 3,5 menores 12 anos

#Cultura
#PrimaverActiva

18—MARZO sábado
> Auditorio de Goián

LAIKA
XIRRIQUITEULA 
TEATRE

Laika é unha fábula escénica contemporánea 
que fala das marabillas do ceo, e tamén 
das inxustizas da Terra. A obra trasládanos 
á Moscova de 1957, en plena Guerra Fría 
e coa unión dos Estados Unidos e a Unión 
Soviética competindo por seren os primeiros 
en explorar o espazo. A cadela Laika pasea 
polos parques e prazas da xeada cidade 
sen imaxinar que o seu destino se atopaba 
nas estrelas que observaba cada noite. 
Laika orbitou o noso planeta dentro da nave 
espacial Sputnik II, pero desafortunada-
mente a historia non rematou ben para ela. 
A compañía de teatro Xirriquiteula Teatre 
achéganos a aqueles que, como a propia Lai-
ka, se atopan inmersos sen querelo, en loitas 
de poder doutros. 
Premio MAX 2021 ao mellor espectáculo 
para público familiar. 
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No manubrio da habitación figura un cartel 
pendurado: «Por favor, arranxen o cuarto». 
Ao volver da praia, as camas feitas, as toallas 
limpas e penduradas e o baño impoluto. Son 
as que limpan, as invisibles que carretan 
no lombo un sistema turístico precarizador.  
As que limpan, fala da loita organizada das 
camareiras de piso dos hoteis por acadar 
uns dereitos laborais e sociais xustos. Fronte 
a elas, a avaricia voraz dos propietarios das 
cadeas hoteleiras. Hai quen nunca limpou un 
váter e hai quen limpa cincocentos ao mes.

A partir de 12 anos
H 19.00
€ 5 persoas adultas
 2,5 menores 12 anos

#Cultura
#PrimaverActiva
#MarzoMesDaMuller
#Igualdade

19—MARZO domingo
> Auditorio de Goián

AS QUE LIMPAN
A PANADARÍA
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A partir de 13 anos
H 21.00
€ 7

#Cultura
#PrimaverActiva
#Igualdade

22—ABRIL sábado
> Auditorio de Goián

SOGA E CINSA
APORÍA ESCÉNICA

Soga e cinsa aborda a caza de bruxas na Eu-
ropa nos séculos XV, XVI e XVII co obxecto 
de visibilizar o xenocidio que supuxo e a 
súa perversa conexión co desenvolvemento 
do sistema capitalista. Asistimos a unha 
peregrinaxe de sombras que procuran as 
luces da xustiza e do recoñecemento de máis 
de 60.000 vítimas condenadas á fogueira e a 
forca por crimes que non cometeron, o 85% 
delas mulleres. Horror, humor, reflexión, 
plasticidade e emoción son as apócemas 
principais deste conxuro teatral protagoniza-
do por once mulleres.



Todos os públicos
H 19.00
€ De balde

30—ABRIL domingo
> Auditorio de Goián

CONCERTO DE 
PRIMAVERA DA 
CORAL POLIFÓNICA

A Coral Polifónica de Tomiño sorprenderá no Auditorio de Goián co seu Concerto de Primavera.

Este espectáculo colorido está inspirado na vida da pintora Frida Kalho . Con el conmemora-
mos o Día do Libro, agasallando un libro do Pintor Antonio Fernández ás familias asistentes. 
«Cada tic tac é un segundo da vida que pasa, fuxe e non se repite. Hai nela tanta intensidade, 
tanto interese que o problema é só saber vivila. Que cada quen o resolva como poida».  Esta é 
unha das frases que impulsa este proxecto dunha forma intensa e profunda. O amor por vivir 
a vida, por aproveitar cada intre que pasa, asumindo e loitando nos momentos máis duros. 
Estas ideas son expresadas neste espectáculo, a través do corpo e será o público infantil un 
receptor inmellorable para esta mensaxe que nos transmite Frida.

Todos os públicos
H 17.30
€ 3 persoas adultas
 1,5 menores 12 anos

23—ABRIL domingo
> Auditorio de Goián

FRIDA
COVA DAS LETRAS

#Cultura #PrimaverActiva

#Cultura #PrimaverActiva  
#DíaMundialDoLibro #Igualdade
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DÍA
DAS
LE
TRAS 
GALE
GAS

#DíaDasLetrasGalegas
#Cultura
#PrimaverActiva
#Voluntariado

17—MAIO



M
A

IO

Todos os públicos
H 10.00—14.00
€ De balde

#DíaDasLetrasGalegas
#Cultura
#PrimaverActiva
#Voluntariado

17—MAIO mércores
> Praza do Seixo

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 
2023

Conscientes de que temos un papel clave na transmisión das nosas tradicións e valores, 
traballaremos para promocionar actividades relacionadas coa nosa lingua e cultura, para 
fomentar a súa recuperación e posta en valor. Por este motivo, o grupo de voluntariado vai 
deseñar e ofertar unha variedade de actividades para levar a cabo o 17 de maio co obxectivo 
de promover o uso normalizado do galego e transmitir a literatura e a cultura da nosa terra.  
Ademais, como xa é tradición dende hai anos, realizaremos un concurso para decidir o 
deseño que levarán as camisetas que recibirán as persoas que participen de balde en todos 
os obradoiros no día das Letras.  O público asistente poderá mercar libros en galego cun 
40% de desconto, nos postos montados polas librarías do municipio en colaboración co 
concello.



Todos os públicos
H 12.00
€ De balde

#DíaDasLetrasGalegas
#Cultura
#PrimaverActiva

17—MAIO mércores
> Praza do Seixo

M
A

IO

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2023
CONCERTO

A Agrupación Musical de Goián dirixida por Pedro Villarroel González ofrecen un concerto 
no marco da celebración do día das Letras Galegas poñendo unha nota cultural musical nese 
día tan especial para a cultura galega.



27—MAIO sábado
> Auditorio de Goián

Todos os públicos
H 20.00
€ De balde

Encontro de bandas escola no que participan 
a Banda Infantil de Goián e a Banda Xuvenil 
de Goián máis unha banda convidada, di-
rixidas por Pedro Villarroel González. Trátase 
de compartir con outras bandas escola unha 
experiencia musical e ofrecela ao público.

#Cultura 
#PrimaverActiva

FESTIVAL DE BAN-
DAS ESCOLA

M
A

IO



#MocidadeActiva
#Mocidade

MOCI
DADE



O alumnado participante achegarase 
ao mundo do téxtil, podendo iniciarse 
sen coñecementos previos na materia e 
acabar realizando os seus propios deseños. 
Actividades: FÍO E AGULLA; comézase 
dende cero, aprendendo diferentes tipos 
de puntadas existentes e practicando as 
mesmas. REMENDOS; unha vez dominada 
a agulla o seguinte paso é coñecer as dife-
rentes técnicas de remendos como arranxar 
baixos, cremalleiras, botóns... MÁQUINA DE 
COSER; utilización de máquinas de coser de 
diferentes tipos. PATRONAXE; realización de 
patróns para elaborar pezas propias.

A partir de 12 anos
H sábados 10.00—13.00
€ 20 ao mes

#Mocidade
#MocidadeActiva

25—FEBREIRO sábado
ata 01—ABRIL sábado
> Espazo Mercado de
 Goián

CURSO DE CORTE 
E CONFECCIÓN
(18 HORAS)
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As persoas asistentes a este curso teñen que 
ter 18 anos cumpridos e estar en posesión, 
como mínimo, do graduado escolar, título en 
ESO ou equivalente. O alumnado que remate 
toda a formación obterá un título oficial, 
expedido pola Xunta de Galicia. 
Duración: 200 h. (fase teórico-práctica) + 
150 h. (prácticas). Das 200 horas teóri-
co-prácticas, 120 horas sexan impartidas de 
xeito presencial e 80 horas serán impartidas 
de xeito on-line.

A partir de 18 anos
H sábados e domingos
 09.00—14.00
 15.00—20.00
€ 198 (de cubrirse todas 
as prazas)

#Mocidade 
#MocidadeActiva

04—MARZO sábado
ata 16—ABRIL domingo
(08 e 09 —ABRIL, Semana 
Santa, non haberá curso)
> Escola Obradoiro 
 de Goián

CURSO OFICIAL 
DE MONITOR/A DE 
TEMPO LIBRE

Marzo
_mes da
muller
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Nesta actividade, a mocidade participante 
achegarase ao mundo da tecnoloxía dende 
unha perspectiva maker, na que cada parti-
cipante será quen de construír o seu propio 
proxecto. Afondarase en materias como 
programación; robótica, coa construción 
e programación de diferentes robots para 
executar pequenas tarefas cos materiais 
Lego We Do 2.0 e MBOT; arduino, ou a 
introdución a placas base de electrónica que 
permiten interactuar con diferentes sensores 
para crear pequenos dispositivos; a impre-
sión 3D ou o aeromodelismo espacial.

A partir de 12 anos
H sábados 11.00—12.00
€ 20

#Mocidade
#MocidadeActiva

29—ABRIL sábado
ata 17—XUÑO sábado
> Espazo Mercado de 
 Goián

DREAMS TO SPACE
(8 HORAS)

A
B

R
IL



O baile popular é unha parte fundamental de 
calquera cultura, xa que está vencellado á 
historia e á sociedade, así como á lingua, á 
música e incluso ás profesións propias dun 
territorio. Traemos a estas aulas un baile 
libre de medos, de estereotipos, de xéneros e 
de discriminación, no que cada persoa poida 
expresar e sentir o gozo do movemento e 
a faceta social e liberadora do mesmo. Os 
obxectivos son coñecer os aspectos básicos 
do baile popular galego, entender o baile 
como unha forma de expresión, gozar nun 
ambiente igualitario e libre de estereotipos 
de xénero, asocialo a unha forma lúdica de 
expresión socia e vinculalo coa transmisión 
oral popular.

A partir de 12 anos
H 16.00—20.00
€ 10

#Mocidade
#MocidadeActiva

13—MAIO sábado
> Espazo Mercado de 
 Goián

OBRADOIRO DE 
BAILES DE SERÁN

M
A
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Facendo uso da reutilización e reciclaxe 
de roupa. O sector téxtil da moda é un dos 
sectores máis contaminantes. Este obradoiro 
práctico é unha invitación a darlle unha se-
gunda vida ás prendas de roupas que temos 
na casa. Aprenderemos distintas técnicas de 
customización e de (re)deseño dunha peza 
de roupa. 

A partir de 12 anos
H venres 19.00—21.00
€ 10

#Mocidade
#MocidadeActiva

19—MAIO venres
e 26—MAIO venres
> Espazo Mercado de 
 Goián

OBRADOIRO DE 
ECO-MODA
(4 HORAS)

M
A

IO



Dirixido a persoas que queren iniciarse 
no crochet ou a aquelas que, xa sabendo, 
teñen interese en aprender novas técnicas de 
tecido, coma é neste caso; tecer mandalas e 
crear un bolso. 

A partir de 12 anos
H mércores 20.00—21.00
€ 10

#Mocidade
#MocidadeActiva

07—XUÑO mércores
ata 28—XUÑO mércores
> Espazo Mercado
 de Goián

OBRADOIRO DE 
CROCHET
(4 HORAS)

X
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Ñ
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#Deporte

DEPO
RTE



O Concello de Tomiño celebra unha nova 
edición da Gala do Deporte. Será un acto 
no que se recoñeza o traballo das persoas 
deportistas tomiñesas ao longo de toda a súa 
traxectoria. Dende a Concellería de Deportes 
preténdese dar un recoñecemento público 
a todas as persoas que practican diferentes 
disciplinas deportivas. Trátase de poñer en 
valor o esforzo realizado a nivel individual e/
ou colectivo por clubs e deportistas.  O xor-
nalista deportivo Terio Carrera, presentador 
de informativos deportivos, será o encargado 
de amenizar o evento.

Todos os públicos
H 21.00
€ De balde

#Deporte
#GalaDoDeporte

25—FEBREIRO sábado
> Auditorio de Goián

GALA DO DEPORTE 
2023
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#Educación
#SemanaDaEducación

EDU
CA
CIÓN



#SemanaDaEducación
#Educación

06 a 09—FEBREIRO

A educación é  
ciencia, a educación  
é conciencia

SEM
ANA 
DA 
EDU
CA
CIÓN
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Todos os públicos
H 19.00
€ De balde

06—FEBREIRO luns
> Auditorio de Goián

#Educación
#SemanaDaEducación

Ao longo da conferencia o conferenciante botará luz sobre os mitos e realidades que rodean 
á alimentación actual. Analizará a efectividade da maioría dos alimentos que atopamos nos 
supermercados. Desmontará os alimentos SEN e os alimentos CON centrándose naqueles 
máis demandados actualmente. Por último vanse propoñer solucións para que as persoas 
consumidoras saiban enfrontarse á publicidade enganosa. 

ALIMENTOS DO SÉCULO XXI: VERDADES E 
MENTIRAS
CONFERENCIA DE JOSE MANUEL LÓPEZ NICOLÁS



Todos os públicos
H 19.00
€ De balde

#Educación
#SemanaDaEducación

07—FEBREIRO martes
> Auditorio de Goián

PANTALLAS, MÓBILES E VIDEOXOGOS
CONFERENCIA DE EURÍDICE CABAÑES

Nesta conferencia abordaremos temas que nos preocupan para botar un pouco de luz sobre 
as novas tecnoloxías dixitais e o seu impacto na infancia e na mocidade. Analizaremos as 
problemáticas actuais vendo como protexer os nosos datos e a nosa intimidade, evitando 
as manipulacións e adicións, aprendendo a ter e transmitir un pensamento crítico sobre as 
tecnoloxías que usamos e os seus contidos. 
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08—FEBREIRO mércores
> Auditorio de Goián

#Educación
#SemanaDaEducación

Ninguén imaxinaba unha guerra en Europa no século XXI; igual de inverosímil resulta a 
negación da ciencia, en cambio dende certos redutos da sociedade trátase de ocultar eviden-
cias científicas sobre como a destrución medio ambiental afecta non só ao dano do medio 
ambiente senón tamén da sociedade, creando desigualdades. O negacionismo da ciencia  
xunto á educación competitiva e individualista leva á destrución da sociedade como rede 
interdependente. A educación ecosocial é aquela que inclúe as relacións entre as persoas e 
os hábitats na procura do coidado e a protección para o ben común, ensinando a sopesar 
consecuencias para cooperar como sociedade. 

CIENCIA, MEDIO AMBIENTE E  
SOCIEDADE: A EDUCACIÓN ECOSOCIAL
CONFERENCIA DE MIRIAM LEIRÓS
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Todos os públicos
H 19.00
€ De balde



#Educación
#SemanaDaEducación

09—FEBREIRO xoves
> Auditorio de Goián
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ES O/A DOCENTE QUE CHE GUSTARÍA 
TER CANDO ESTUDABAS?
CONFERENCIA DE NINO CERVERA

Conferencia en formato obradoiro destinada a experimentar e reflexionar sobre as claves dun 
bo/a docente e a boa educación. Todo isto dende a perspectiva do alumnado e a metodoloxía 
para obter clases innovadoras, motivadoras e inspiradoras. 

Todos os públicos
H 19.00
€ De balde



#Voluntariado

VOLU 
NTAR
IADO



O grupo de voluntariado de Tomiño organiza 
a III Edición de VECIÑAS NA CIENCIA, coa 
colaboración de mozas científicas e nenas 
tomiñesas ás que lle gusta a ciencia para 
realizar unha mesa redonda emitida en strea-
ming no YouTube ou en directo nas redes 
sociais. Compartirán as súas experiencias 
persoais e/ou profesionais neste eido. 

A partir de 6 anos
H 11.00
€ De balde

#Voluntariado
#Igualdade

11—FEBREIRO sábado
> Online

DÍA INTERNACIO-
NAL DA NENA E DA 
MULLER NA CIEN-
CIA: VECIÑAS NA 
CIENCIA
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O grupo de voluntariado da OMIX de Tomiño 
en colaboración coa Concellería de Medio 
Ambiente, fará unha intensa e extensa cam-
paña de adopción de gatos de colonias de 
Tomiño e de animais que están en diferentes 
protectoras da zona á espera dun fogar. Alén 
diso, recollerán alimentos e materiais para 
donarlle ás protectoras colaboradoras.

Todos os públicos
H 10.00—14.00
€ De balde

#Voluntariado

04—MARZO sábado
> Praza do Seixo

CAMPAÑA DE 
ADOPCIÓN CANINA 
E FELINA

M
A

R
Z
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Marzo
_mes da
muller



O grupo de voluntariado, como xa vén sendo 
habitual, vai realizar unha campaña previa 
de promoción da adopción canina e felina 
nas redes sociais e despois, xunto coas 
protectoras da zona, organiza unha xornada 
de adopción de cans e gatos na praza do 
Seixo. Recollerán comida e materiais doados 
pola veciñanza para darllos ás protectoras. 
A mocidade voluntaria fará unha campaña 
entre profesionais do mundo veterinario, 
cidadanía, supermercados e comercios de 
Tomiño co obxectivo de  que colaboren na 
campaña.
Con moi pouco podemos axudar moito!

Todos os públicos
H 10.00—14.00
€ De balde

#Voluntariado

03—XUÑO sábado
> Praza do Seixo

CAMPAÑA DE 
ADOPCIÓN CANINA 
E FELINA

X
U
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#PrimaverActiva
#Cultura

EURO
CIDA
DE



Exposición onde se destaca e se dan a co-
ñecer algunhas das características da maior 
garza que podemos atopar xunto os entornos 
acuáticos en Portugal.

ata 31—XANEIRO martes
> Jardim do Aquamuseu 
do Rio Minho (VN Cerveira)

Todos os públicos
H domingos 10.00—12.30
 mércores 14.00—18.00
€ De balde

#Eurocidade

EXPOSICIÓN 
CURIOSIDADES 
DAS NOSSAS 
MARGENS: A 
GARÇA-REAL

X
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Todos os públicos
H luns a venres  
 9.00—12.30 e 
 13.30—17.00
€ De balde

#Eurocidade

O 15 de marzo de 1961, unha masacre no 
norte de Angola fixo estourar un conflito 
que durou máis dunha década e marcou 
varias xeracións de portugueses, pero tamén 
angolanos, mozambiqueños e guineanos. 
Este conflito histórico foi denominado como 
Guerra Colonial.  Durante 13 anos, milleiros 
de mozos portugueses foron mobilizados 
para unha guerra que non querían parar. 
Moitos deles non voltaron, e noutros casos, 
as marcas físicas e psicolóxicas perduran ata 
hoxe. O obxectivo desta exposición é lembrar 
os ex-combatentes cerveirenses que esti-
veron na fronte. Na mostra podemos atopar 
algúns documentos da época, fotografías, 
equipamentos, entre outros materiais, que 
lembran as memorias dos ex-combatentes 
cerveirenses. 

ata 31—MAIO mércores
> Arquivo Municipal de  
 VN Cerveira

EXPOSICIÓN 
O BAÚ CERVEIREN-
SE DA GUERRA CO-
LONIAL (1961-1974)

X
A

N
E
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Arquivo particular de João Manuel Rocha



Todos os públicos
H luns a sábado  
 10.00—12.30 e 
 14.30—19.00
 (As visitas serán 
 mediante cita previa)
€ De balde

Permanente
> Fórum Cultural de  
 Cerveira

EXPOSICIÓNS PER-
MANENTES DOS 
SOCIOS FUNDADO-
RES DA FUNDAÇÃO 
BIENAL DE ARTE 
DE CERVEIRA

As persoas asistentes poderán gozar das ex-
posicións de Jaime Isidoro, José Rodrígues 
e Henrique Silva, tres grandes iconos das 
artes plásticas en Portugal.
Cita previa:
+ 351 251 794 633
geral@bienaldecerveira.pt
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#Eurocidade
#PrimaverActiva



xaneiro—febreiro
marzo—abril
maio—xuño

ALEN
DAR
IO



17 venres
VENRES DE FOLIADA
#Cultura #PrimaverActiva

FE 
BRE
IRO

06 luns
ALIMENTOS DO SÉCULO 
XXI: VERDADES E MENTI-
RAS
CONFERENCIA DE JOSE MA-
NUEL LÓPEZ NICOLÁS
#Educación #SemanaDaEdu-
cación

07 martes
PANTALLAS, MÓBILES E 
VIDEOXOGOS
CONFERENCIA DE EURÍDICE 
CABAÑES
#Educación #SemanaDaEdu-
cación

08 mércores
CIENCIA, MEDIO AMBIENTE 
E SOCIEDADE: A EDUCA-
CIÓN ECOSOCIAL
CONFERENCIA DE MIRIAM 
LEIRÓS
#Educación #SemanaDaEdu-
cación

ata 31—XANEIRO martes
CURIOSIDADES DAS 
NOSSAS MARGENS: A 
GARÇA-REAL
EXPOSICIÓN 
#Eurocidade

ata 31—MAIO mércores
O BAÚ CERVEIRENSE DA 
GUERRA COLONIAL (1961-
1974)
EXPOSICIÓN 
#Eurocidade

Permanente
EXPOSICIÓNS PERMANEN-
TES DOS 
SOCIOS FUNDADORES DA 
FUNDAÇÃO BIENAL DE 
ARTE DE CERVEIRA
#Eurocidade #PrimaverActiva

XA
NEI 
RO



11 sábado
DÍA INTERNACIONAL DA 
NENA E DA MULLER NA 
CIENCIA: VECIÑAS NA 
CIENCIA
#Voluntariado #DíaInternacio-
nalDaNenaeDaMullerNaCiencia 
#Igualdade

04 sábado
CAMPAÑA DE ADOPCIÓN 
CANINA E FELINA
#Voluntariado

25 sábado
GALA DO DEPORTE 2023
#Deporte #GalaDoDeporte

25 sábado
ata 01—ABRIL sábado
CURSO DE CORTE E CON-
FECCIÓN
#Mocidade #MocidadeActiva

04 sábado
ata 16—ABRIL domingo
CURSO OFICIAL DE MONI-
TOR/A DE TEMPO LIBRE
#Mocidade #MocidadeActiva

19 domingo
AS QUE LIMPAN
A PANADARÍA
#Cultura #PrimaverActiva #Igual-
dade #MesDaMuller

18 sábado
LAIKA
XIRRIQUITEULA TEATRE
#Cultura #PrimaverActiva

11 sábado
CONCERTO DO SOCIO
#Cultura #PrimaverActiva

M 
AR
ZO

09 xoves
ES O/A DOCENTE QUE CHE 
GUSTARÍA TER CANDO 
ESTUDABAS?
CONFERENCIA DE NINO 
CERVERA
#Educación #SemanaDaEdu-
cación

Marzo
_mes da
muller



13 sábado
OBRADOIRO DE BAILES 
DE SERÁN
#Mocidade #MocidadeActiva

19 venres e 
26 venres
OBRADOIRO DE ECO-MO-
DA
#Mocidade #MocidadeActiva

17 mércores
DÍA DAS LETRAS GALE-
GAS 2023
#Cultura #Voluntariado #DíaDas-
LetrasGalegas #PrimaverActiva

17 mércores
DÍA DAS LETRAS GALE-
GAS 2023
CONCERTO
#Cultura #DíaDasLetrasGalegas 
#PrimaverActiva

27 sábado
FESTIVAL DE BANDAS 
ESCOLA
#Cultura #PrimaverActiva

MA
IO

A
BR
IL

22 sábado
SOGA E CINSA
APORÍA ESCÉNICA
#Cultura #PrimaverActiva 
#Igualdade

23 domingo
FRIDA
COVA DAS LETRAS
#Cultura #PrimaverActiva #Día-
MundialDoLibro #Igualdade

29 sábado
ata 17—XUÑO sábado
DREAMS TO SPACE
#Mocidade #MocidadeActiva

30 domingo
CONCERTO DE PRIMAVE-
RA DA CORAL POLIFÓ-
NICA
#Cultura #PrimaverActiva



03 sábado
CAMPAÑA DE ADOPCIÓN 
CANINA E FELINA
#Voluntariado

07 mércores
ata 28—XUÑO mércores
OBRADOIRO DE CROCHET
#Mocidade #MocidadeActiva

XU
ÑO



Inscricións.

www.tomino.gal—

omix@tomino.gal—

+34 986 622 001—

Praza do Seixo, 1
36740 Tomiño

Distribución gratuíta. Poden 
existir alteracións da programa-
ción e calendario desta axenda


