SERVIZOS
REXISTRO AUXILIAR do CONCELLO en horario de 09:00 a 14:00h
de luns a venres.

O CC do ENSANCHE é un espazo que traballa a prol da dinamización e da participación da cidadanía no ámbito de Compostela,
integrando servizos sociocomunitarios pertencentes ao Concello, así como a Fundación de Abanca e a Deputación da Coruña.

PUNTO de ACOLLIDA e INFORMACIÓN. Información e orientación á cidadanía sobre servizos e actividades do centro e doutras áreas
municipais.

ÁREA de NOVAS TECNOLOXÍAS. Servizo integrado de novas tecnoloxías para a consulta, a formación non regulada e traballo individual
que conta con 9 postos informáticos de uso libre.
BIBLIOTECA AFUNDACIÓN. Espazo de promoción da lectura dedicado á literatura infantil e xuvenil. Conta cun servizo de préstamo dun
amplo catálogo de fondos en galego.
CONCELLERÍA de XUVENTUDE. Área de información, asesoramento e dinamización da mocidade.

O departamento de servizos sociais municipal tamén dispón dunha

UNIDADE de INTERVENCIÓN SOCIAL no centro, ofrecendo servi-

zos de información e xestión de recursos sociais, fomento da participación social e intervención no eido familiar, grupal e comunitario.

CENTRO CÍVICO E XUVENIL

PROGRAMACIÓN

O ENSANCHE
CENTRO CÍVICO E XUVENIL

Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
15701 Santiago de Compostela
Teléfono: 981543001
Fax: 981543002
Podes seguirnos en Facebook en:
www.facebook.com/oensanche
www.facebook.com/SantiagoSocioCultural
Se queres recibir información periodicamente por correo electronico ou
o programa de actividades, escribenos dicindo que queres suscribirte
a:
csxoensanche@santiagodecompostela.gal

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

Luns de 8:00 a 15:00 h. e de 16:00 a 22:00 h.
De martes a venres de 8:00 a 15:00 h. e de 16:00 a 22:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h. e de 17:00 a 21:00 h.

REDE WIFI de acceso público para 25 usuarios-as simultáneos.

ESPAZOS DISPOÑIBLES para o DESENVOLVEMENTO
de PROPOSTAS:
• Zona expositiva
• Area de novas tecnoloxías
• Salón de usos múltiples con capacidade para 70 persoas
• Sala de xuntanzas con capacidade para 15 persoas.
RECURSOS DISPOÑIBLES no CENTRO:
• Pantalla e proxector dvd.

O ENSANCHE

O ENSANCHE
CENTRO CÍVICO E XUVENIL

outubro - decembro

2018

ACTIVIDADES PUNTUAIS

O ENSANCHE

• Charla práctica seguridade viaria para maiores
Maiores 65 anos
Xoves 29 de novembro de 11:00 a 13:00 h.
De balde. Sen límite de prazas.

CENTRO CÍVICO E XUVENIL

PROGRAMACIÓN

outubro - decembro

2018

CURSOS TRIMESTRAIS de DURACIÓN ANUAL
(con renovación de praza trimestral)

• Club de Teatro. Grupo nenos (5-9 anos)

Outubro a xuño / Luns de 18:00 a 19:00 h.
15 prazas.

• Doce doces de outono.
María e Jorge: fantasía musical

Publico familiar
Domingo 18 de novembro ás 12:30 h.
De balde. Prazas ata completar aforo.

• Encontro de nadal de xadrez

Todos os públicos
Xoves 20 de decembro de 18:00 a 20:00 h.
De balde. 40 prazas.

• Club de Teatro. Grupo adultos

Outubro a xuño / Luns de 19:30 a 21:00 h.
15 prazas.

• Club de xadrez. Grupo avanzado (A partir de 6 anos)
Outubro a xuño / Luns de 19:00 a 20:00 h.
16 prazas.

• Club de xadrez. Grupo iniciación (Todos os públicos)
Outubro a xuño / Xoves de 18:00 a 19:00 h.
16 prazas.

• Club de lectura semanal

(A partir de 16 anos)
Outubro a xuño / Xoves de 20:00 a 21:00 h.
15 prazas.

REDE CULTURAL da DEPUTACIÓN
• Ce orquestra Pantasma: Home orquestra
Todos os públicos
Sábado 22 setembro de 13:00 a 14:30 h.
De balde. Sen límite de prazas.

• A trastenda dos contos:
Contos de medo que deixan durmir

• A bailar con pesdelán mini

• Club de lectura quincenal

• Venres en familia (Interacción social)

ACTIVIDADES PUNTUAIS ORGANIZADAS
por ASOCIACIÓNS

Nenos/as a partir de 5 anos acompañados.
Outubro a xuño / Venres de 18:00 a 20:00 h.
De balde. Prazas dependendo da actividade.

• Ximnasia Terapéutica
[Asociación Solideportízate]

Adultos e senior
De outubro a xuño.
Martes e xoves de 09:00 a 10:00 h. e 10:00 a 11:00 h.
20 prazas. Inscricións no 678 648 030 de 09:00 a 13:00 h.

• Obradoiros de memoria - envellecemento activo
[Asociación Agadea]
Adultos e senior
Outubro a xuño
Martes de 16:30 a 18:00 h.
de 18:00 a 19:30 h.
de 19:30 a 21:00 h.
15 prazas.

Inscricións no 981 595 738 / 647 589 725
agadea@agadea.org

• Escola de familias (e coidadores de enfermos de
Alzheimer)

Venres alternos de outubro a decembro de 18:15 a 19:45 h.
20 prazas. Adultos e senior coidadores. Gratuíto.

Inscricións no 981595738/ 647589725
agadea@agadea.org

Infancia
Sábado 3 novembro de 18:00 a 19:00 h.
De balde. Sen límite de prazas.

Público familiar
Sábado 15 decembro de 18:00 a 19:00 h.
De balde. 20 prazas.

(A partir de 16 anos)
Outubro a xuño / 2º e 4º Venres de 20:00 a 21:00 h.
15 prazas.

ACTIVIDADES REGULARES IMPARTIDAS
por ASOCIACIÓNS

• Compostela Alternativa III Xornadas Warp
[Asociación 6DE6]

Todos os públicos
Sábado 27 e domingo 28 de outubro
De 11:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 21:00 h.
Entrada libre. Sen límite de prazas.
Mais información: https://www.facebook.com/Asociacion6d6/

EXPOSICIÓNS
5 a 29 de SETEMBRO:
Mama mía, outras miradas ao cancro de mama
Alex F. de Romero.

4 a 29 de OUTUBRO:
Exposición pintura

Aurora Iglesias Novoa.

5 a 30 de NOVEMBRO:
Exposición pintura
A neta do Camilo.

DECEMBRO:
Exposición Pasearte

(Fundación Santiago Centro)

