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En Compostela xa ole a Nadal!

Luces de cen cores iluminan as rúas e as prazas da cidade e das
parroquias e o mercado de Nadal da Carreira do Conde xa está
aberto para quen procure agasallos orixinais ou adornos para
as súas casas. Ducias de nenos e nenas enchen a diario a pista
de xeo da Alameda, e o belén artesanal da igrexa de San Fiz de
Solovio volve asombrar a composteláns e visitantes.
O escenario está preparado e agora só queda gozarmos das
festas con máis de medio cento de actividades espalladas por
toda Compostela. Propostas para todas as idades, para todos os
gustos, para todos os xeitos de vivir estas datas. Música, cantos
de taberna e danzas de reis. Contacontos, teatro, e obradoiros con
temática de Nadal. Moitas actividades na rede dos centros cívicos,
e outras moitas nas nosas prazas, programadas directamente polo
Concello ou en colaboración co tecido asociativo de Compostela,
cos colectivos que axudan a facer cidade.
Santiago quere vivir o Nadal coa ilusión que traen o Apalpador
ou os Reis Magos, e coa alegría que deixa sempre recibir un novo
ano, e máis se o facemos desde a praza do Obradoiro.

O Nadal chegou. Gocémolo!
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ILUMINACIÓN FESTIVA NAS
RÚAS E PRAZAS
A partir do 30 de novembro

PISTA DE XEO

Do 1 de decembro ao 27 de xaneiro
·Paseo central da Alameda·
Horario xeral
De luns a venres, de 9 a 14 h (só centros escolares) e de 16.30 a 22
h (público xeral)
Sábados e domingos, de 11 a 22 h
Sesións nocturnas: venres, sábados e vésperas de festivo, de 22 a 02 h
Período non lectivo
De luns a domingos, de 11 a 22 h
Sesións nocturnas: venres, sábados e vésperas de festivo, de 22 a 02 h
Pista de patinaxe sobre xeo
É obrigatorio o emprego de luvas
Con abono
Prezo para escolares: 4,50 €
Prezo da entrada xeral (sesións de 50 minutos): 8 €
É posible concertar entradas para grupos escolares e outros colectivos
no teléfono 699 811 705

PISTA DE XEO EN ÁREA CENTRAL
Do 27 de novembro ao 27 de xaneiro
·Edificio Área Central - As Fontiñas·

Horario xeral
De luns a venres, de 9 a 14 h (só centros escolares). De 16 a 22 h
(público xeral)
Sábado e domingo, de 11 a 23 h
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Período non lectivo
Do 22 de decembro ao 6 de xaneiro, de luns a venres de 11 a 22 h
Sábados e domingos, de 11 a 23 h
24 e 31 de decembro, de 11 a 20 h
25 de decembro e 1 de xaneiro, de 16 a 22 h
5 de xaneiro, de 11 a 23 h
Tarifas
Entrada xeral (50 minutos, incluído patíns): 8 €
Entrada xeral (sen patíns): 6,50 €
Entrada xeral (sen límite de tempo, incluído patíns): 10 €
Entrada xeral (sen límite de tempo, sen patíns): 7 €
Entrada familiar (mínimo tres membros da unidade familiar, 50
minutos incluíndo patíns): 7 € persoa
É posible concertar entradas para grupos escolares e outros colectivos
no teléfono 604 051 934 ou en reservas@invernalia.com

BELÉN ARTESANAL DE SAN FIZ
DE SOLOVIO

Do sábado 1 de decembro ao sábado 5 de xaneiro
·Igrexa de San Fiz de Solovio·
Horario xeral
De luns a venres, de 11 a 13 h e de 17 a 19 h.
Sábados, domingos, festivos, pontes de festivo e vacacións de Nadal
de 11 a 14 h e de 16 a 21 h
Datas especiais
Luns 24 e 31 de decembro, de 11 a 14 h e de 16 a 19 h
Martes 25 de decembro e 1 de xaneiro, de 17 a 21 h
Máis de 200 figuras de barro e lenzo pintado, todas feitas á
man, compoñen este nacemento con diferentes escenas, pezas en
movemento e, tamén, iluminación.
A igrexa de San Fiz, fundamental na historia fundacional de Santiago
de Compostela, permanece habitualmente pechada ao público, polo
que a exhibición do belén brindará unha ocasión inmellorable para
visitala.
Belén cedido e montado por José Uzal, coa colaboración do Colexio
Maior de Santo Agostiño, do arcebispado de Santiago de Compostela
e do Mercado de Abastos.
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Actividade de balde para todos os públicos
Máis información:
www.santiagoturismo.com

ILUMINACIÓN ESPECIAL DAS
ESCULTURAS DA ALAMEDA
Do 1 de decembro ao 6 de xaneiro
·Parque da Alameda·

As Marías, Valle-Inclán, A Leiteira e Rosalía de Castro deséxanvos
bo Nadal!
Máis información:
www.santiagoturismo.com

O BOSQUE DOS XOGOS

Do 17 de decembro ao 6 de xaneiro
·Praza do Obradoiro·
O Nadal é da infancia e os nenos e as nenas o que queren é xogar.
Por iso, a Praza do Obradoiro vaise converter nun pequeno bosque,
que agochará xogos tradicionais como a mariola ou o pai, fillo, nai.
Un bosque onde as crianzas poderán lanzarlles as súas peticións á “ra
dos desexos”, e desfrutar deslizándose polas súas ladeiras inclinadas.
Actividade para todos os públicos
Acceso libre

CARRUSEL DO NADAL

Do 17 de decembro ao 4 de xaneiro
·Praza do Obradoiro·
De luns a venres de 17 a 21 h, sábados e domingos de 12 a 14 h e
de 17 a 21 h
Pechado os días 25 de decembro e 1 de xaneiro
Carrusel de cabaliños de 10 metros de diámetro dirixido aos
pequechos e pequechas da casa.
Acceso libre por orde de chegada

7

EXPOSICIÓN “TERRITORIOS DE INTIMIDADEARTISTAS GALEGAS BAIXO O FRANQUISMO
1940-1975”

Do 24 de outubro ao 3 de febreiro, de 10 a 14 e de 16 a 19 h.
·Auditorio de Galicia·
Entrada libre

EXPOSICIÓN “UNHA GRAN BURLA NEGRA.
CREATIVIDADE POPULAR E MEMORIA DO
PRESTIGE (2002-2019)”
Durante todo o mes de decembro
·Auditorio de Galicia·
Entrada libre
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MERCADO DE NADAL

Do 1 de decembro ao 5 de xaneiro
·Carreira do Conde·
Días de apertura especial
24 e 31 de decembro, de 11.30 a 15 h
Pechado o 25 de decembro e 1 de xaneiro
Horario xeral
De 11 a 14 h e de 16.30 a 21.30 h
Mercado de produtos de Nadal onde poderás atopar pezas de
decoración, repostería e doces de Nadal, obxectos de enxoval para as
festas, así como unha fantástica representación da nosa artesanía.
Mentres descobres o mellor das nosas e dos nosos artesáns, poderás
tomar un delicioso chocolate quente acompañado duns churriños.
Visítao!

Espazo Creativo do Mercado de Nadal
Horario xeral
Venres pola tarde e fins de semana
De 11.30 a 14 h e de 18 a 20 h
Ademais, haberá sesións os días 2 e 3 (só de tarde)
Pechado os días 25 de decembro e 1 de xaneiro
Actividades e obradoiros para nenos e nenas

Festicult

·Praza do Toural·
Horario xeral
Fins de semana, a partir das 21 h
Música, poesía, contos e humor, coas seguintes actividades:
Música
1 de decembro. Najla Shami, voz e guitarra | Sérgio Tannus,
guitarra. Latitudes.
8 de decembro. Rafa Fernández, guitarra eléctrica | Virxilio da Silva,
guitarra eléctrica | Álex Salgueiro Wurlitzer, órgano Farfisa | Juan
Cañada, contrabaixo. A cara bonita da pedra.
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15 de decembro. Nastasia Zürcher. Beat.
22 de decembro. Xabier Mera, guitarra e voz | Tomás Porteiro,
guitarra solista | Manu Gómez, piano. Handle with Swing.
29 de decembro. Aida Saco Beiroa. Metamorfoses.
4 de xaneiro. Lydia Botana, acordeón, ukelele, voz acústica e coros
| Robert Pier, guitarra | Sergi Landrove, caixón e coros. Bolboreta
en acústico.
Poesía, contos e humor
2 de decembro. Quico Cadaval. Nadal tropical. Contólogo
9 de decembro. Pedro Brandariz. Technologies. Monólogo cómico
16 de decembro. Cándido Pazó. Falando quéntase a xente. Narración
oral
23 de decembro. Aldaolado. Aldaolado de Nadal. Poesía, música e
humor
30 de decembro. Carlos Meixide. Humor infame. Espectáculo cómico
Consulta a información sobre os artesáns e artesás participantes e a
programación completa en:
www.comercio.santiagodecompostela.gal
www.mercadonadal.com
www.facebook.com/Mercado-Nadal-Concello-deSantiago-1733835006940526/
Acceso libre

11

MERCADO DE ABASTOS

Do 1 de decembro ao 5 de xaneiro
Campaña do fomento do comercio tradicional do Mercado de Abastos,
a través da posta en marcha das seguintes iniciativas:
Decoración navideña e iluminación do Nadal. O encendido das luces
de Nadal iníciase coa campaña o 1 de decembro. Este ano combinarase
cunha decoración navideña innovadora.
Reparto de rasca e gaña. Repartiranse os boletos entre os
establecementos do mercado para que con eles agasallen as compras
da súa clientela. Os boletos poden estar premiados con cantidades
entre os 25 e 100 €
Visitas de personaxes de Nadal. O 24 e 31 de decembro, personaxes
do nadal visitarán os distintos establecementos para amenizar as
compras.
Obradoiro de cociña de aperitivos de Nadal. O 15 de decembro.

MERCADO DA ESTRELA

Do venres 14 ao domingo 16 de decembro
·Museo do Pobo Galego,
praza do 8 de marzo,
do Matadoiro Compostela e arredores·
Horario xeral:
Venres a partir das 19 h
Sábado e domingo de 11 a 21 h
Horario da cantina e zona foodtruck prolóngase ata a madrugada
Mercado urbano onde un cento de orixinais proxectos exporán
e venderán os seus produtos que van dende creadores, artesáns e
produtos de gastronomía, e que converterán este espazo nun lugar
ideal para atopar os agasallos para o Nadal.
Máis información: www.mercadodaestrela.es
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FESTALEGRE

Do 17 ao 23 de decembro

Proposta xurdida nos Orzamentos participativos 2018. Espectáculos
de circo, danza música e teatro en seis escenarios diferentes.
Programación:
Luns, 17 de decembro ás 20 h no Teatro Principal. Teatro. Goldi
Libre
Martes, 18 de decembro ás 20 h no Teatro Principal. Teatro.
Anatomía dunha serea
Mércores, 19 de decembro ás 20 h no Teatro Principal. Teatro.
Salvador
Xoves, 20 de decembro ás 20 h na Sede da SGAE. Música. Accións
mínimas
Xoves, 20 de decembro ás 20.30 h na Escola de Altos Estudos
Musicais. Música. Concerto SOLFA
Venres, 21 de decembro ás 18 h no Museo de Historia Natural.
Música e contacontos. A música das árbores
Venres, 21 de decembro ás 20 h na Casa de Europa. Literatura e
música. Desconcerto
Sábado, 22 de decembro ás 19 h no Auditorio de Galicia. Música e
circo. Orquesta de malabares
Sábado, 22 de decembro ás 20 h na Casa de Europa. Literatura e
música. Blues Castellano
Domingo 23 de decembro ás 19 h no Teatro Principal. Música e
danza. As raíces na pedra
Todos os eventos son de entrada libre ate completar a capacidade,
agás o do día 23 de decembro que require a recollida previa de
invitacións no Teatro Principal o mesmo día.
Máis información: www.santiagodecompostela.gal
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PASEARTE
II MOSTRA DE
ARTE NOS ESCAPARATES DE
SANTIAGO CENTRO
Do 5 de decembro ao 5 de xaneiro

Durante as festas de Nadal a arte tomará a rúa como espazo
expositivo.
As creacións, nas diferentes disciplinas (pintura, escultura, fotografía
e instalacións), exhibiranse nos escaparates da área comercial
do Ensanche. Na mostra participarán artistas locais, nacionais
e internacionais, representadas e representados polas galerías
Trinta, Metro, Luisa Pita, Nordés e Federica no era Tonta, o que
garantirá a calidade e a pluralidade da mostra e promoverá, ademais,
a participación dos e das artistas da cidade. PASEART.E contará
tamén con obradoiros de arte impartidos por profesionais e visitas
guiadas.

Obradoiros no CC O Ensanche:
Obradoiros de arte para familias:
22 de decembro, Procesos creativos na execución dunha obra de arte,
impartido por Din Matamoro, de 18 a 20 h
26 de decembro, Procesos creativos na execución dunha obra de arte,
impartido por El Negrito Cimarrón (David Planas), de 18 a 20 h
28 de decembro, Pintando sobre téxtil, impartido por Haya Blanco,
de 18 a 20 h
2 de xaneiro, Que é realmente un collage?, impartido por Rosendo
Cid, de 18 a 20 h
4 de xaneiro, De pequeno a grande, impartido por Santi Jiménez, de
18 a 20 h
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Visitas guiadas aos escaparates:
Para achegarte dun xeito ameno a arte expositiva nos escaparates:
O 12, 14, 19, 21, 26, 28 de decembro e 2 e 4 de xaneiro, ás 18 h.
Saída dende a Galería Metro.
Visitas guiadas ás galerías de arte da cidade:
Percorrido polas seguintes galerías: Metro, Federica no era Tonta,
Luisa Pita, Nordés, Trinta.
Sábado, 22 de decembro ás 18 h. Saída dende a Galería Metro.
Talleres de construcións para nenos e nenas menores de 6 anos
acompañados
Desenvolveranse 4 talleres de construcións (Lego) destinados a
cativos ata 12 anos, os días 21, 27, 29 de decembro e 3 de xaneiro
de 18 a 20 h.
Percorrido polo Ensanche de persoaxes vinculados ao Nadal.
Dúas personaxes vinculadas coas celebracións do Nadal (Papá Noel
e paxe real), percorrerán as rúas do Ensanche en horario de mañá e
tarde, os días 21, 22 e 24 de decembro, e días 2, 3 e 4 de xaneiro.
Os personaxes percorrerán todas as rúas do Ensanche, interactuando
cos vecinos, repartindo doces entre os máis pequenos, e entrando nos
comercios para interactuar tamén cos comerciantes e clientes.
Materiais impresos
Deseño e impresión de 5.000 impresos A5, coa programación dos
obradoiros, talleres e visitas de personaxes, que se distribuirán a
través dos comercios e establecementos de hostalaría do Ensanche.
Información en pasearte@santiagocentro.gal ou chamando ao 649
610 287
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AS RAÍCES NA PEDRA.
CANTOS DE NADAL
E DANZAS DE REIS
O 23, 28, 29 e 30 de decembro

Os cantos de Reis forman parte dos cantos de Nadal, unha tradición
moi estendida na totalidade do territorio galego, consistente en
interpretar en grupo unha serie de cantigas alusivas ao Nadal polas
casas dos lugares. Normalmente, exhiben pasos, clásicos aderezados
con elementos coma arcos, castañetas, entrenzado etc., que posúen
características comúns coma a indumentaria branca, os adornos
florais exóticos e a abundancia de ouro.
Programación:
Domingo, 23 de decembro, ás 12 h. Bailar en Familia: xogos e bailes
de roda, a cargo do Grupo Brincadeira, no Centro Cívico de Santa
Marta
Domingo, 23 de decembro, ás 19 h. Mostra de ranchos e danzas de
Reis, xunto con outros bailes tradicionais como xotas e muiñeiras
a cargo de Ultreia e Agrupación Cantigas e Agarimos, no Teatro
Principal
Venres, 28 de decembro, ás 17 h. Obradoiro de danzas de Reis e
posterior mostra, a cargo do grupo OCT Ultreia, na praza do Toural
(en caso de choiva, adíase para o 4 de xaneiro)
Sábado, 29 de decembro, ás 19 h. Actuación da Agrupación da
Colexiata do Sar e a Agrupación Brincadeira, no Teatro Principal
Domingo, 30 de decembro, ás 18 h. As agrupacións percorrerán
a cidade con cantos de Nadal e pasarán por puntos emblemáticos
para entregarlle ao público asistente as letras dos cantos e convidalo
a participar na actividade. Cada unha das agrupacións fará un
percorrido diferente para, finalmente, encontrarse na praza do Toural
e facer a última cantada.
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CANTOS DE TABERNA
DOS MUIÑEIROS DO SARELA

Do 2 de xaneiro ao 4 de xaneiro
·Rede de Centros Cívicos·

En tres localizacións de Centros Cívicos da zona norte, centro e sur
de Compostela terán lugar obradoiros de cantos de taberna, cunha
duración de 2 horas, conducidos por Muiñeiros do Sarela. Ao remate
do obradoiro percorreranse diversas tabernas deses barrios para
gozar xuntos desta tradición popular.
Obradoiros gratuítos, con inscrición previa.
Máis información do horario e localización de:
www.santiagodecompostela.gal

PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA
DE NADAL NOS CENTROS
CÍVICOS
Do 1 de decembro ao 5 de xaneiro
·Rede de Centros Cívicos·

Durante o mes de decembro e para gozar das festas de inverno
en barrios e parroquias os Centros Cívicos preparan unha ampla
programación de actividades diversas e para todos os públicos.
Atoparemos obradoiros de preparación de adornos de Nadal,
obradoiros de cociña, de confección de agasallos, decoraremos xuntos
o noso centro, cantaremos e lembraremos panxoliñas e historias de
Nadal, gozaremos do karaoke, haberá cinema, teatro, celebraremos
con festas e merendas compartidas o remate deste ano e darémoslle
a benvida ao ano 2019.

Actividades arredor das
novas tecnoloxías
Este Nadal sácalle rendemento ás novas tecnoloxías! Aprende a
utilizar as ferramentas informáticas e tecnolóxicas para aplicalas
durante as festas. Descubre, entre moitas outras posibilidades, como
buscar receitas típicas, como facer tarxetas postais, como crear o
teu propio vídeo de Nadal, marcapáxinas, agasalla mensaxes, elabora
caretas de reno, crea o teu propio calendario, prepararemos as cartas
de reis e compra de online de modo seguro.
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As actividades realizaranse nos centros con espazos de novas
tecnoloxías.
Todas as actividades son de balde, pero é necesaria unha inscrición
previa.
Máis información no teu centro cívico máis próximo

Agasallo viaxeiro
Actividade de grande éxito ao longo dos últimos anos consistente na
elaboración de agasallos que recibirán destinatarios e destinatarias
descoñecidos. Estes agasallos fanse en obradoiros programados
na rede de centros e quen envía un recibe outro dunha persoa
descoñecida. Deste xeito, foméntase a amizade, o altruísmo e a
diversión.
O día 4 de xaneiro, ás 18 h celebrarase unha festa no Centro Cívico
do Romaño, con merenda e intercambio de agasallos, amenizada por
Pista 4
Actividade dirixida ao público infantil e xuvenil, a partir de 5 anos,
con inscrición previa en cada centro cívico.
Consultar as datas e horarios nos centros cívicos da rede o na web
www.santiagodempostela.gal ou no facebook da rede de centros
cívicos.

Programa de espectáculos da Rede
Cultural da Deputación da Coruña na
rede de centros cívicos
Venres, 14 de decembro ás 20 h no CC de Sar. Charlatana S. Coop
Galega. Matrioskas
Venres, 14 de decembro ás 20 h no CC das Fontiñas. La Yogurtera.
Cría fama e bótate a correr
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Sábado, 15 de decembro ás 18 h no CC do Castiñeiriño. Títeres
Cachirulo. Días de Conto
Sábado, 15 de decembro ás 18 h no CC do Ensanche. Pesdelán. A
bailar con pesdelán mini
Xoves, 20 de decembro ás 18.30 h no CC do Ensanche. José Antonio
López Alvarellos. Espíritu do bosque
Venres, 21 de decembro ás 18.30 h no CC de Busto. Prometo
Bululú. Contacontos para familias
Sábado, 22 de decembro ás 18.30 h no CC Cardeal Quiroga.
Fabaloba. Espectáculo infantil
Xoves, 27 de decembro ás 19 h no CC do Eixo. Amimasc. A toda
maxia
Xoves, 27 de decembro ás 20 h no CC das Fontiñas. Tastarabas
Teatro. Aquelarre
Venres, 28 de decembro ás 19 h no CC José Saramago de Vite. DJ
Guille. All music
Máis información: www.santiagodecompostela.gal

Operación Quilo

Do 26 de novembro ao 30 de decembro
Campaña impulsada polo Centro Don Bosco de recollida de alimentos
e produtos de hixiene en varios centros cívicos da rede, nos que hai
un punto de recollida onde depositar a túa achega. Anímate a ser
quiloborador!
Puntos de recollida:
CC José Saramado de Vite
CC do Ensanche
CC de Santa Marta
CC Aurelio Aguirre de Conxo
CC do Castiñeiriño
CC de Amio
CC da Cidade Histórica
CC do Romaño
Máis información e outros puntos de recollida da cidade:
www.cxdonbosco.org
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DÍA DAS DIVERSIDADES: SOMOS
CAPACES DE CREAR ARTE
“COMUNA DEL BARRUZO”
Mércores, 5 de decembro, ás 19 h
·Teatro Principal·
“Comuna del Barruzo”, representada por Ugía Predeira, percusión e
voz, Pierrot Rougier, voz e bouzouki e Abel Pérez, acordeón.
Entrada con convite a recoller o propio día do evento ás 18 h

CONCURSO DE CANTO
COMPOSTELA LÍRICA

Sábado 8 e domingo 9 de decembro
·Teatro Principal·
Horario: Sábado ás 18 h e domingo ás 19 h
Concurso destinado a solistas entre 18 a 35 anos, co fin de fomentar
os novos talentos na música.
Organiza: Amigos da Ópera de Santiago de Santiago de Compostela
Prezo: 5 €

70
ANIVERSARIO
DA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS
DEREITOS HUMANOS
Luns, 10 de decembro, de 11 a 12 h
·Teatro Principal·

Lectura da Declaración universal dos dereitos humanos, para
alumnado de IES e CEIP
Inscrición previa chamando ao Departamento de Educación do
Concello 981 554 401
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SESIÓN DE CINE: O APÓSTOLO
Mércores, 12 de decembro ás 18.30 h
·Centro Cívico das Fontiñas·

Película de animación e stop-motion en 3D. Cine familiar.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala

CONCERTO DIDÁCTICO DE MIJAIL
MORIATOV
Xoves, 13 de decembro ás 18.30 h
·Centro Cívico das Fontiñas·
Concerto didáctico do violinista Mijail Moriatov.
Actividade dirixida a público infantil
Entrada libre ata completar a capacidade da sala

CONCERTO FINAL DO
PROGRAMA JAM DE
BARRIO PARA A MOCIDADE

Xoves, 13 de decembro ás 19.30 h
·Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga·
Concerto final das bandas que participaron no programa Jam de
Barrio, onde recibiron formación e asesoramento de profesionais ao
longo de 3 meses sobre arranxos musicais en música rock, folk, blues,
así como en gravación en estudio, loxística de son e en distribución
musical. Deste xeito, profesionais recoñecidos do sector musical
como Guille Fernández (De Vacas, Berrogüetto); Alberto Cereijo
(NEO, Los Suaves) ou Patricia Hermida (manager de Agoraphobia),
achegaron a súa experiencia e acompañamento aos membros das
bandas.
As bandas particinates no programa, Rebezo e Soulwide compartirán
cartel e escenario cunha terceira banda profesional, a Bakin’ Blues
Band, para logo tocar xuntos no final.
Evento nunha jam session (encontro e improvisación musical) que dá
nome e sentido a todo o que pretende Jam de Barrio.
Achégate a desfrutar do concerto e participar dun petisco para
celebrar xuntos o enorme potencial da escena musical de Compostela.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala
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CONCERTO REAL FILHARMONÍA DE
GALICIA: MÚSICA NAS ILLAS
Xoves, 13 de decembro ás 20.30 h
·Auditorio de Galicia·

Paul Daniel, director e Kari Krilkku, clarinete.
M. Arnold, danzas arredor das illas británicas (selección de Paul
Daniel)
M. Lindberg, concerto para clarinete e orquestra
R. Vaughan Wiliams, London Symphony (Sinfonía Londres Nº2 en
sol maior)
Entrada: 15 €
Máis información: www.compostelacultura.gal

TEATRO: CRÍA FAMA
E BÓTATE A CORRER

Venres, 14 de decembro ás 20 h
·Centro Cívico das Fontiñas·
Cría fama e bótate a correr, nace da unión da poesía, da música en
directo e do humor, nunca velada chea de sorpresas que é moito máis
que un recital de poesía.
Público adulto
Entrada libre ata completar a capacidade da sala

III FORO NEGRO DA CULTURA
Sábado, 15 de decembro de 10 a 19 h
·Auditorio de Galicia·

No Auditorio de Galicia realízase unha xornada que terá como
formato o tránsito ritual entre a vida ou a actividade produtiva do
sistema cultural e a morte como acontecemento antropolóxico en si
mesma e como metáfora da fin de determinados discursos sobre a
totalidade, iniciativas históricas, proxectos e afectos investidos en
cultura no noso contexto nos últimos tempos.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala
Máis información: www.compostelacultura.gal
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O apalpador
A personaxe máxica do vello carboeiro que, na noite do
24 de nadal, baixa dos montes do Courel para achegarlle
aos nenos e nenas castañas e bos desexos, visitará
Compostela, paseará polos barrios e parroquias e, na
tarde do 21 de decembro percorrerá a cidade histórica
para facer unha ruada na compaña de quen o queira
recibir.
Os centros cívicos acollerán dende o 12 de decembro
ata o 4 de xaneiro, a visita do Apalpador con variadas
actividades (representacións de títeres, obradoiros,
música e teatro)
Participación de balde, suxeita á capacidade dos espazos.

Calendario de visitas e actividades do Apalpador nos
Centros Cívicos
Martes, 11 de decembro, ás 18.30 h, no Local Cívico Cardenal
Quiroga, obra de títeres “A historia do Apalpador” a cargo da
Compañía Cachirulo. Público infantil
Mércores, 12 de decembro, ás 18 h, no Local Cívico de Villestro,
Obradoiro de recortables e Obra de títeres “A historia do Apalpador”
a cargo da Compañía Cachirulo. Público infantil
Venres, 14 de decembro, ás 18.30 h no Centro Cívico da
Pontepedriña, Obradoiro de recortables e Obra de títeres “A historia
do Apalpador” a cargo da Compañía Cachirulo. Público infantil
Sábado, 15 de decembro, ás 12 h no Centro Cívico de Nemenzo,
Función de títeres a cargo da compañía A Xanela do Maxín, Público
familiar
Sábado, 15 de decembro, ás 18 h no Centro Cívico de Bornais, Obra
de títeres “A historia do Apalpador” a cargo da Compañía Cachirulo.
Público infantil
Luns, 17 de decembro ás 12 h no Centro Cívico de Vite, Función de
títeres a cargo da compañía A Xanela do Maxín
Luns, 17 de decembro, ás 18.30 h no Centro Cívico das Fontiñas,
Función de títeres a cargo da compañía A Xanela do Maxín. Público
familiar
Luns, 17 de decembro ás 19 h no Local Cívico do Casco Histórico,
Obra de títeres “A historia do Apalpador” a cargo da Compañía
Cachirulo. Público infantil
Martes, 18 de decembro, ás 18.30 h no Centro Cívico O Ensanche,
Función de títeres a cargo da compañía A xanela do Maxin, Biblioteca
Martes, 18 de decembro, ás 18.30 h no Centro Cívico da Casa
Agraria, Obra de títeres “A historia do Apalpador” a cargo da
Compañía Cachirulo. Público infantil
Mércores, 19 de decembro, ás 11.30 h no Centro Cívico de Santa
Marta, Función de títeres a cargo da compañía A Xanela do Maxín
Mércores, 19 de decembro, ás 19 h no Centro Cívico da Trisca,
Obradoiro de recortables e Obra de títeres “A historia do Apalpador”
a cargo da Compañía Cachirulo. Público infantil
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Xoves, 20 de decembro, ás 17 h no Centro Cívico de Sar, Función de
títeres a cargo da compañía A Xanela do Maxín.
Xoves, 20 de decembro, ás 18 h no Centro Cívico de Bando,
Obradoiro de recortables e Obra de títeres “A historia do Apalpador”
a cargo da Compañía Cachirulo. Público infantil
Xoves, 20 de decembro, ás 19 h no Centro Cívico de Amio, Función
de títeres a cargo da compañía. A Xanela do Maxín
Xoves, 20 de decembro, ás 19 h no Centro Cívico da Peregrina,
visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os
públicos
Venres, 21 de decembro, ás 17.30 h. no Centro Cívico de Vite,
Obradoiro de recortables e Obra de títeres “A historia do Apalpador”
a cargo da Compañía Cachirulo. Público infantil
Venres, 21 de decembro, ás 18.30 h no Centro Cívico de Busto,
visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os
públicos
Venres, 21 de decembro, ás 19.30 h no Centro Cívico de Grixoa,
visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os
públicos
Venres 21 de decembro ás 20.30 h no Centro Cívico de Laraño,
visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os
públicos
Sábado, 22 de decembro, ás 11.30 h no Centro Cívico das Cancelas,
visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os
públicos
Sábado, 22 de decembro, ás 13 h no antigo Colexio Ramón
Cabanillas, Obra de títeres “A historia do Apalpador” a cargo da
Compañía Cachirulo. Público infantil
Sábado, 22 de decembro, ás 17.30 h no Centro Cívico de Verdía,
visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os
públicos
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Sábado, 22 de decembro, ás 19 h no Centro Cívico de San Lourenzo,
visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os
públicos
Mércores 26 de decembro ás 18.30 h no Centro Cívico de Conxo,
visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os
públicos
Domingo, 23 de decembro, ás 12.30 h no Centro Cívico de
Marrozos, visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro.
Todos os públicos
Domingo, 23 de decembro, ás 18.30 h no Centro Cívico de Aríns,
visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os
públicos
Domingo, 23 de decembro, ás 19 h no Centro Cívico de Aríns, Obra
de títeres “A historia do Apalpador” a cargo da Compañía Cachirulo.
Público infantil
Venres, 28 de decembro, ás 18 h no Centro Cívico de Figueiras,
Obradoiro de recortables e Obra de títeres “A historia do Apalpador”
a cargo da Compañía Cachirulo. Público infantil
Sábado, 29 de decembro, ás 12 h no Centro Cívico de Santa Marta,
Obra de títeres “A historia do Apalpador” a cargo da Compañía
Cachirulo. Público infantil
Sábado, 29 de decembro ás 11 h no Centro Cívico de Marantes,
visita teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os
públicos
Sábado, 29 de decembro, ás 18 h no Centro Cívico das Fontiñas,
Obra de títeres “A historia do Apalpador” a cargo da Compañía
Cachirulo. Público infantil
Venres, 4 de xaneiro, ás 19 h no Centro Cívico da Gracia, visita
teatralizada do Apalpador a cargo de Talía Teatro. Todos os públicos
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UN RECORDO DE NADAL:
OBRADOIRO PARA FAMILIAS

Sábado, 15 de decembro de 11 a 12.30 h
·Centro Cívico de Santa Marta·

Actividade familiar para construír adornos para a árbore do propio
centro e para as casas
15 prazas. Inscrición previa no centro
Actividade de balde

MERCADO DE TROCO DO XOGO,
XOGUETE E LIBRO INFANTIL
Sábado, 15 de decembro de 11 a 14 h
·Praza de Aurelio Aguirre de Conxo·

3
1 2

Dende o martes, 11 de decembro podes traer xogos, xoguetes ou
libros infantís para que sexan taxados e polos que obterás puntos
para obter outros no Mercado do Troco do día 15 de decembro.
A actividade do mercado estará acompañada dunha proposta de
actividades de animación.
Máis información no Centro Cívico de Conxo

MOSTRA DE XOGOS DE MESA DE
BRAZOLINDA
Sábado, 15 de decembro
·Centro Cívico das Fontiñas·
Horario: de 17.30 h a 19.30 h
Actividade do programa Nadal en Rede da Xunta de Galicia.
Obradoiro de xogos de mesa de Brazolinda para toda a familia.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala
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DÍAS DE CONTO

Sábado, 15 de decembro ás 18 h
·Centro Cívico do Castiñeiriño·
Tarde de contos para toda a familia con Títeres Cachirulo, dentro da
Rede Cultural da Deputación.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala

PROXECCIÓN DE “COMPOSTELA”
E
OUTROS
DOCUMENTAIS.
HOMENAXE A CLAUDIO GUERIN
Sábado, 15 de decembro ás 19.30 h
·Teatro Principal·

Coa presenza de Ezequiel Méndez, fundador do Cineclube Compostela.
Entrada con convite a retirar no Teatro Principal

CONCERTO DA BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA,
TREIXADURA E
CANTIGAS E AGARIMOS

Sábado, 15 de decembro ás 20.30 h
·Auditorio de Galicia·
Presentación do disco 170 Aniversario da Banda, agasallarase cun
exemplar a cada asistente.
Entrada de balde. Retirada previa de entradas no Teatro Principal
desde o martes 11 ou no propio día do concerto no Auditorio de
Galicia.
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GRAVACIÓN
NADAL

PANXOLIÑA

DE

Mércores, 19 de decembro a partir das 18.30 h
·Centro Cívico de Santa Marta·
Todas as persoas que fan posible que o centro teña vida, gravarán
unha panxoliña coa que desexar un bo Nadal.
Actividade dirixida a todos os públicos

ESCOLA DE ALIMENTACIÓN
SAUDABLE-SOBREMESAS
DE NADAL
Mércores, 19 de decembro
·Centro Cívico José Saramago de Vite·
Horario: de 19.30 a 21 h
Obradoiro práctico para elaborar receitas tradicionais dun modo
saudable como alternativa a estas festas.
Actividade dirixida a adultos
10 prazas. Inscrición previa no centro
Actividade de balde

OBRADOIRO DE FOTOGRAFÍA.
FOTOGRAFÍA O NADAL
Xoves, 20 de decembro
·Centro Cívico de Santa Marta·
Horario: de 18 a 20.30 h
Paseo pola cidade para plasmar imaxes do Nadal tanto usando
móbil como unha cámara. A actividade está guiada por un fotógrafo
profesional.
Actividade dirixida a todos os públicos
20 prazas. Inscrición previa no centro
Actividade de balde, entregando 1 kg de alimento que será doado
ao Banco de Alimentos de Compostela
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OBRADOIRO DE DECORACIÓN
DE MESAS DE NADAL
Xoves, 20 de decembro
·Centro Cívico de Santa Marta·
Horario: de 19 a 21 h
Neste obradoiro presentaranse propostas orixinais e sinxelas para
decorar a mesa no Nadal. Farase fincapé en exemplos onde se parta
de elementos de uso cotián para fomentar o consumo responsable.
Poderanse elaborar marcadores de lugar na mesa, aros para os
panos, candeas decoradas etc.
15 prazas. Inscrición previa no centro
Actividade de balde

CONCERTO DE NADAL DA REAL
FILHARMONÍA DE GALICIA
Xoves, 20 de decembro ás 20.30 h
·Auditorio de Galicia·
Francesc Prat, director.
Entrada 12 € (descontos habituais do 50%)

PEQUENO FESTIVAL DE INVERNO
Venres, 21 de decembro ás 18 h
·Centro Cívico Aurelio Aguirre de Conxo·

Actividade familiar consistente en actuacións das actividades
regulares do Centro Cívico Aurelio Aguirre de Conxo.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala
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A RUADA DO APALPADOR
Venres, 21 de decembro ás 18 h

O Apalpador, o carboeiro máxico que baixa dos montes do Courel
todas as noites do 24 de decembro pasará antes por Compostela
e queremos animarte a que o recibamos todos e todas na tarde do
venres, 21 de decembro, no seu percorrido polas rúas desde Santa
Clara ata a praza de Cervantes, acompañado de música, animación de
rúa, malabares, xogos con lume, cancións tradicionais, baile e festa
en familia. Ao chegar á praza de Cervantes, todos os participantes
darémoslle a benvida con música, monicreques e petiscos.
En días anteriores á ruada, nalgúns centros cívicos, ensaiaremos as
cancións e os bailes para a festa de benvida ao carboeiro.
Percorrido: Saída ás 18 h da rúa de Santa Clara, 21, rúa de San
Roque, rúa da Algalia de Arriba, praza de Cervantes.

FESTIVAL DA ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
Venres, 21 de decembro ás 19 h
·Teatro Principal·

Entrada de balde. Retirada de invitación previa
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Aí vem o Apalpador!
21 de dezembro: Ruada do Apalpador
Ás 18.00 h. Saída da Gentalha do Pichel.Rúa de Sta.Clara, 21

+ atividades nos centros cívicos

Colabora:
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MERCADO DO NOSO: MERCADO
ECOLÓXICO E FEITO A MAN
Sábado, 22 de decembro
·Centro Cívico Antigo Colexio
Cabanillas do Castiñeiriño·

Ramón

Mercado Artesán, produtos ecolóxicos e produtos de segunda man
Horarios:
11 h Apertura
12 e 16 h Concerto de son e relaxación con Ana Prema
14 h Xantar de Carapuchiña, cada quen trae a súa cestiña
17 h Degustación de café e té de Panxea
17.30 h Batukada con Trópico de Grelos
18 h Peche da feira e concerto de corais no Centro Cívico do
Castiñeiriño

FESTA APEGO

Sábado, 22 de decembro de 12 a 21 h
·Auditorio de Galicia·
Unha feira de contos, música, xogos, información e propostas para a
crianza, en que as nenas e nenos poderán gozar e socializar en galego
durante tdo o día
Actividade recomendada para nenos e nenas especialmente entre 0
e 6 anos e as súas familias
Entrada de balde ata completar a capacidade do Auditorio
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FESTIVAL DE NADAL
NO CC CASTIÑEIRIÑO

Sábado, 22 de decembro ás 18 h
Centro Cívico do Castiñeiriño
Festival de Nadal a cargo da Asociación Amigos do Castiñeiriño con
pandeiretas, corais, gaiteiros e merenda con encontro para partillar.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala

ACTUACIÓN DE TEATRO:
TERAPIA DE BAR

Sábado, 22 de decembro ás 20 h
·Centro Cívico Aurelio Aguirre de Conxo·
Teatro de Comedia para todos os públicos, a cargo do grupo Aturuxo
de Melpómene, que presenta Terapia de bar
Entrada libre ata completar a capacidade da sala

ATOPANDO COMPOSTELA NO NADAL

Mércores, 26 de decembro
·Centro Cívico José Saramago de Vite·
Horario: de 19.30 a 20.30 h

Xogo online de Atopando Compostela, xogo de preguntas e respostas
sobre canto coñeces do teu concello.
Actividade dirixida a adultos
10 prazas. Inscrición previa no centro
Actividade de balde
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GALA PALLASOS
EN REBELDÍA

27 de decembro, ás 18.30 h
·Teatro Principal·

Isabel Risco presentará esta gala solidaria con Festiclown Palestina
organizada por Pallas@s en Rebeldía.
Un espectáculo cheo de humor, maxia, música e circo, coa presenza do
Coro da Ra, Pablo Díaz e Assircópatas
Previamente á data da gala, desenvolveranse en distintos Centros
Cívicos actividades de divulgación do traballo da ONG tanto para
público familiar como para público adulto. Para consultar estas
actividades previas visitar: www.santiagodecompostela.gal
Entrada de balde. Recoller entrada o mesmo día a partir das 17 h
no Teatro Principal

TÍTERES
EN
IGUALDADE:
TOXOS E CARROUCHAS
Xoves, 27 de decembro ás 18.30 h
·Centro Cívico das Fontiñas·

Mediante unha obra de monicreques trátase o tema da igualdadedesigualdade de xéneros e as súas consecuencias, utilizando a
alegoría que representan os diferentes personaxes e a forza do seu
simbolismo.
Actividade dirixida a nenos e nenas a partir de 6 anos
Entrada libre ata completar a capacidade da sala
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OBRADOIRO DE COCIÑA DE
NADAL - MENÚ DE FIN DE ANO
Xoves, 27 de decembro
·Centro Cívico José Saramago de Vite·
Horario: de 19 a 21 h
Charla obradoiro sobre a elaboración dun menú para a cea de fin de
ano.
Actividade dirixida a persoas adultas
10 prazas. Inscrición previa no centro
Actividade de balde

LITTLE NIGHT

Venres, 28 de decembro
·Teatro Principal·
Horario: pases ás 17, ás 18 e ás 19 h
Actividade para nenas e nenos de 18 meses a 3 anos.
Entrada: 4 € (un adulto máximo por neno/a e pagará só o/a cativo/a)

FESTA PEQUENA DE FIN
DE ANO NO CC AURELIO
AGUIRRE DE CONXO

Venres, 28 de decembro ás 18.30 h
·Centro Cívico Aurelio Aguirre de Conxo·
Festa de fin de ano para pequenas e pequenos, para celebrar o paso ao
ano novo dun xeito lúdico
Entrada libre ata completar a capacidade da sala
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FESTA DE NADAL CON
DJ GUILLE

Venres, 28 de decembro
·Centro Cívico José Saramago de Vite·
Horario: de 18 a 20 h
Festa para despedir o ano con música, xogos e merenda, para público
familiar.
15 prazas. Inscrición previa no centro
Entrada libre ata completar a capacidade da sala
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FESTA FIN DE ANO DO CC SANTA
MARTA
Sábado, 29 de decembro
·Centro Cívico de Santa Marta·

Horario: de 18 a 20 h
Festa familiar para despedir o ano que contará cun espectáculo para
o público infantil e familiar e unha merenda compartida.
As persoas asistentes deberán achegar merenda para compartir.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala

A GALIÑA AZUL. GRUPO
TANXARINA

Domingo, 30 de decembro ás 18.30 h
·Teatro Principal·
Para nenos e nenas a partir de 5 anos
Entrada: 4 €
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OBRADOIRO DE COCIÑA
DE NADAL
Data sen determinar
·Centro Cívico do Castiñeiriño·
Horario: De 19 a 21 h
Obradoiro de cociña onde se traballarán receitas típicas destas datas
Actividade para nenos e nenas ata 12 anos. Inscrición previa
Actividade de balde

FESTA DE FIN DE ANO

Luns, 31 de decembro a partir das 23.30 h
·Praza do Obradoiro·

Música, diversión para despedir o ano. Uvas da sorte e cotillón para
as primeiras 1000 persoas que acudan á praza.

FESTA DE FIN DE ANO

Martes, 1 de xaneiro a partir da 01.00 h
·Praza de Cervantes·
Dj Mil presenta “Phonorama”

CONCERTO DE REIS DA
REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA: NOITES EN VIENA
Venres, 4 de xaneiro A partir das 23.30 h
·Teatro Principal·
Director: Paul Daniel
Entrada: 10 €
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CABALGATA DE REIS

Sábado, 5 de xaneiro a partir das 18 h
·A partir das 20.30 h recepción dos
Reis Magos de todos os nenos e nenas
no Pazo de Raxoi·
“A viaxe das marabillas” é o lema escollido para a Cabalgata do 2019.
Estrelas luminosas e lúas de cores, raíñas das neves e paxes reais,
cartas danzantes e ondas de pompas, trasgos diminutos e alicornios
xigantes, fadas de mil cores e peixes voadores, acróbatas , zancudos e
ata carboeiros en patín. Este ano os Reis Magos virán acompañados
de seres marabillosos nunca viaxe que festexa a chegada á cidade da
fantasía, da alegría e da maxia. E como a temática así o require, este
ano convidamos para que nos acompañen nesta travesía, unha das
protagonista máis queridas e recoñecidas da literatura infantil, Alicia
no país das marabillas, quen, ademais, virá acompañada dos famosos
personaxes creados por Lewis Carrol, entre os que están a Raíña de
Corazóns, o Sombreireiro Tolo, ou o simpático Coello. Así pois, os
centos de personaxes fantásticos, de luces, de texturas, de cores e de
música diferente farán as delicias de grandes e pequenos nunca noite
chea de sorpresas.

CONCERTOS DE REIS
DA BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA

Domingo, 6 de xaneiro a partir das 12 h
·Teatro Principal·
A Banda Municipal de Música interpretará cancións de Nadal da
música tradicional galega e europea. Contará coa colaboración das
seguintes corais: Amigos de Compostela, Xúbilo, Hermano Gómez,
Ponte Mantible-Guadalupe, La Salle, A Xuntanza, e Asociación
Veciñal Coto da Nai.
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Programación
deportiva
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CAMPIONATO DE ESPAÑA
DE FÚTBOL SELECCIÓNS
AUTONÓMICAS FEMININAS
SUB15 E SUB17

Do 14 ao 16 de decembro, de 10.30 a 14 h
·Campo de fútbol de Santa Isabel·
Campionato de fútbol 11 de selección autonómicas femininas sub15 e
sub17, que contará coa participación das seleccións de Estremadura,
Castela León e Galicia.
Entrada gratuíta ata completar a capacidade do campo

VIII CAMPUS DE FÚTBOL
VERO BOQUETE
Mércores, 26 e o sábado, 29 de decembro

Horario:
Mércores, a partir das 8 h
Sábado, a partir das 19 h
Campo de fútbol do SERGAS e Pavillón e Campo de Santa Isabel
Adestramentos e xogos polideportivos de fútbol e fútbol sala.
Destinatarios: rapaces e rapazas de 4 a 18 anos
Prezo xeral: Entre 95 € e 105 €
Información: campus@veroboquete.com
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CARREIRA DE SAN SILVESTRE

Luns, 31 de decembro ás 18 h
·Percorrido urbano con saída e chegada á praza do Obradoiro·
Carreira popular que transcorrerá por algunha das rúas máis
emblemáticas da cidade e da cidade histórica onde poderán participar
tanto os atletas máis expertos como aquelas persoas que teñan
interese en desfrutar dunha xornada deportiva e de lecer. Unha
carreira singular en que o obxectivo é despedir o ano gozando dunha
actividade deportiva en compañía de familia e amizades.
Para todos os públicos
Acceso con inscrición previa
Máis información: www.sansilvestresantiago.com
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PROGRAMA MUNICIPAL
DE CONCILIACIÓN DE NADAL
24, 26, 27, 28 e 31 de decembro
e 2, 3, 4 e 7 de xaneiro

·CEIP Monte dos Postes e CEIP Raíña Fabiola·
Un espazo educativo de promoción do ocio e o tempo de lecer e un
recurso para a conciliación familiar e laboral no tempo de vacacións
escolares.
Dirixido a nenas e nenos que cursen estudos en centros de educación
infantil e primaria de Santiago de Compostela, con idades entre os 3
e os 12 anos.
Presentación de solicitudes e documentación necesaria por rexistro.
Máis información en: www.santiagodecompostela.gal
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Carpa da

Praza Roxa
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CARPA DA PRAZA ROXA

21, 22 de decembro e 4 de xaneiro
·Carpa Praza Roxa·
Venres, 21 de decembro ás 18,30 h. Obradoiro de postais de Nadal,
organizado por Santiago Centro.
Sábado, 22 de decembro
18.30 h Recollida de agasallos (xoguetes e alimentos infantís de
primeira necesidade)
20 h Actuación musical a cargo dun coro da cidade
20.30 h Sorteo presencial da gran cesta de Nadal do Ensanche
Venres, 4 de xaneiro
19 h Actuación musical
20.30 h Sorteo presencial da gran cesta de Reis do Ensanche
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