


Bo Nadal 2014

O nadal sempre é
sinxelo e ventureiro
nese río misterioso
de alcipreses dormidos
que medran en ti, 
Compostela da estrela…”

(Manuel María, Poemas a Compostela)

“
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Santiago de Compostela énchese de 
luz para acoller o Nadal. As nosas 
prazas, rúas, barrios e parroquias 
engalánanse para celebrar a festa de 
Nadal.

Árbores de Nadal, luces de cores 
e esculturas efémeras que evocan 
a fantasía, a ilusión, a ledicia e a 
maxia e nos agasallan nun percorrido 
entrañable e dinámico por Santiago.

Gozemos do Nadal en Compostela!

  O 5 de decembro prendemos as luces 
de Nadal!

  Visita o Nadal no Obradoiro desde o 
12 de decembro.

  Busca nas rúas o Tren da ledicia, o 
Columpio da ilusión, o Saco dos 
desexos, o Globo dos soños e a Bota 
máxica.

namentación deOr
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eativo

Árbore das ilusións
Na praza Roxa imos instalar unha 
árbore de Nadal para decorar entre 
todos e todas, como símbolo das 
ilusións e desexos da veciñanza de 
Santiago.

Anímate a participar coas túas propias 
creacións ou ven elaborar con nós os 
adornos nos obradoiros seguintes.

Os centros escolares que desexen 
participar poderán achegar os seus 
adornos á Árbore das ilusións.

Biblioteca  Ánxel Casal
Luns 24 de novembro de 18.30 a 20 h.

CSC  do Castineirino
Mércores 26 de novembro de
18.30 a 20 h.

Museo das Peregrinacións e de 
Santiago (Sede Praterías)
Domingo 30 de novembro de 12 a 14 h.

Proxecto Home
Xoves 4 de decembro de 20 a 21.30 h.

Nadal cr



4

Centro Comercial Compostela
(Hipercor)
Sábado 6 de decembro de 12 a 14 h.

Área Central
(Mercado da Choiva)
Sábado 13 decembro de 18 a 20 h.

Centro Comercial As Cancelas
Domingo 14 decembro de 12 a 14 h.

Asociación de Persoas con 
Discapacidade Intelectual de 
Santiago (ASPAS) 
Luns 15 de decembro
de 10.30 a 12.30 h.

Cidade  da Cultura de Galicia
Sábado 6 de decembro
de 16.30 a 18.30 h.

CSC  de Santa Marta
Martes 9 de decembro de 18 a 19.30 h.

CSC  de Vite
Mércores 10 de decembro
de 19 a 20.30 h.

CSC  O Ensanche
Martes 16 de decembro de 18.30 a 20 h 
e sábado 20 de 12 a 13.30 h.

CSC  das Fontinas
Mércores 17 de decembro
de 18.30 a 20 h.

CSC  de Conxo
Xoves 18 de decembro de 18.30 a 20 h.

Decoración da Árbore das ilusións
Todos os adornos realizados nos 
obradoiros, centros escolares ou os 
confeccionados polos veciños e veciñas 
colgaranse na Árbore das ilusións os 
días 20, 21 e 22 de decembro.
Ven co teu adorno ata a Praza Roxa!
• Sábado de 16 a 18 h.
• Domingo e luns de 12 a 14 h e

de 16 a 18 h.

Información:
www.santiagodecompostela.org

A fábrica de agasallos
Espazo creativo na Fundación Eugenio 
Granell para obradoiros de plástica 
dirixidos a nenos e nenas de 5 a 12 
anos.

Elaboración de móbiles, faroliños, 
xoguetes... cos que agasallarse a si 
mesmos ou agasallar aos seus no Nadal 
e empaquetado de agasallos.

Obradoiros gratuítos. Inscrición previa 
na Fundación Eugenio Granell. 
15 prazas por obradoiro.

Datas
23 e 30 de decembro de 11.30 a 13.30 h.
27 de decembro e 3 de xaneiro de 12 a 
14 h. 
23, 26, 27, 30 de decembro e 2, 3 de 
xaneiro de 17.30 a 19.30 h.
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Concurso de
cartas de Nadal
Invitamos aos nenos e nenas de 
educación infantil, primeiro e segundo 
ciclo de primaria e ás súas familias 
a participar no concurso Cartas de 
Nadal.

As tres cartas, escritas en galego, que 
reflictan maior creatividade e contido 
a xuízo dos personaxes do Nadal 
recibirán un premio. Todas as que 
inclúan os datos recibirán resposta.

As caixas de correo estarán no 
Concello, nos centros escolares, nos 
centros socioculturais e na Biblioteca 
Ánxel Casal.

Máis información en
www.xianembaixador.com

IV Concurso de beléns e
de ambientación de Nadal 
Co obxecto de promocionar as 
manifestacións de arraigamento e 
tradición popular do Nadal, o Concello 
de Santiago convoca dous concursos:

1.Concurso de beléns
Con dúas categorías de participación:
Individual: calquera particular que 
figure inscrito no padrón municipal.
Colectiva: colexios e todo tipo de 
asociacións, institucións e entidades 
cidadás legalmente constituidas.

2.Concurso de ambientación
de Nadal
Con dúas categorías de participación:
Comercio e hostalería. Poderá 
participar calquera establecemento 
comercial e da hostalería local 
legalmente constituido.

Prazo de inscrición ata o 
12 de decembro a través 
do correo electrónico: 
concursobeleneseambientacion@gmail.com 

Consulta das bases de participación en
www.santiagodecompostela.org

· Xestor Intergaláctico de Agasallos de Nadal ·
XIÁN



6

Participa do Nadal nos centros e 
locais socioculturais dos barrios e 
parroquias. Temos preparada unha 
intensa programación con obradoiros 
de decoración dos centros e da Árbore 
das ilusións, construción de beléns, 
obradoiros do agasallo viaxeiro, visitas 
das súas maxestades os Reis Magos, 
xogos de Nadal, mercado de troco, 

poxa solidaria, campaña solidaria de 
recollida de xoguetes, encontro de 
xadrez, festivais, baile, teatro, música, 
excursións e moito máis…

Descarga o calendario do día a día en 
www.santiagosociocultural.org

l nos
centros socioc ulturais
Nada
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Campana solidaria  de 
recollida de xoguetes en 
colaboración coa
Sociedade San Vicente
de Paúl
En colaboración coa campaña de 
recollida de xoguetes que promove 
a Sociedade San Vicente de Paúl, o 
Concello de Santiago pon a disposición 
dos veciños e veciñas diversos puntos 
para a recollida de xoguetes, que 
despois esta entidade achegará ás 
familias.

Datas e lugares da recollida de 
xoguetes:
Do 2 ao 13 de decembro nos CSC do 
Castiñeiriño, Conxo, As Fontiñas, 
Santa Marta, Vite, Villestro, no 
establecemento comercial Leroy 
Merlín e na propia sede da Sociedade 
San Vicente de Paúl.

Campana de
adopción-acollida
“A diferenza póla ti” 
Promovida pola Fundación Refuxio de 
Animais (centro de acollida municipal 
dos Concellos de Santiago, Teo e 
Vedra) para procurar a concienciación 
da cidadanía de cara a adoptar ou 
acoller os animais residentes no refuxio 
de Bando.

Postos informativos nos CSC das 
Fontiñas, CSC O Ensanche e nos 
Concellos de Teo e Vedra. Consultar 
datas na páxina web www.refuxio.org

Posto informativo no paseo central do 
parque da Alameda, xunto á pista de 
xeo, do 21 ao 23 de decembro. 

Charlas e exposicións a disposición 
dos centros educativos, solicitándoas 
a través de adopcion.acollida.
apadrinamento@refuxio.org

Nadal solidario
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Pista de xeo no
Parque da Alameda
Do 6 de decembro ao 1 de febreiro.

Horario
PERÍODO LECTIVO
Luns a xoves.
Mañá: 9 a 14 h (só centros escolares). 
Tarde: 17 a 21 h.
Venres. Mañá: 9 a 14 h (só centros 
escolares). Tarde: 16.30 a 22 h.
Sábados e domingos. Mañá: 11 a 14 h. 
Tarde: 16.30 a 22 h.

PERÍODO VACACIONAL
21 decembro ao 8 xaneiro.
Luns a domingos. Mañá: 11 a 14 h. 
Tarde: 16.30 h a 22 h.

SESIÓNS NOCTURNAS
Venres, sábados e véspera de 
festivos. Noite: 23 a 2 h da 
madrugada.

Campionato de  futbolín
Para todos aqueles mozos e mozas que 
queiran gozar deste clásico xogo de 
mesa, tamén neste Nadal teñen unha 
cita no Centro Sociocultural e Xuvenil 
O Ensanche.
20 de decembro a partir das 11 h.
Inscrición a través de correo 
electrónico a
dptoxuventude@santiagodecompostela.org

20 e 21 de decembro a partir das 11 h, 
no CGAC, no Museo do Pobo Galego 
e na Cantina Gourmet.

A iniciativa da empresa Correveydile, 
e co apoio de institucións públicas e 
privadas, o Mercado da Estrela chega 

Nadal lúdic
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á súa 3ª edición para amosar o traballo 
dos novos creadores galegos.

Artistas, artesáns, produtores e 
emprendedores darán a coñecer as 
súas coleccións de ilustración, moda, 
bixutaría, complementos, fotografía, 
bonecos, decoración e obxectos 
para o fogar, papelería, adornos de 
Nadal, produtos enogastronómicos e 
agroalimentarios, e outras de orixinais 
creacións para que poidas convertelas 
nos teus agasallos de Nadal!

Mais info en www.mercadodaestrela.es

Cocina de Nadal
No obradoiro Hello Cooking a 
Concellaría de Xuventude organiza 
dous talleres de cociña para mozos e 
mozas.
• “Nadal entre amigos”.

16 decembro ás 19 h.
• “Viaxe europea polos doces do 

Nadal”. 23 de decembro ás 19 h.

Destinatarios: mozos de 14 a 30 anos.
Inscricións a través de:
dptoxuventude@santiagodecompostela.org

Compostela gastronómica, 
edición especial de Nadal
Para afeccionados
Obradoiros de cociña de tempada 
outono e inverno con especialidades de 
Nadal dirixidos a afeccionados á cociña 
e a profesionais do sector.
Contidos: desde a montaxe dunha 
mesa de Noiteboa ata as diferentes 
receitas para preparar un galo de 
Curral, o marisco ou a coitelería de 
Nadal.
Datas: do 11 ao 13 de decembro.

Para peques
Obradoiros de cociña para nenos de 6 
a 12 anos.
• Sábado 20 de decembro.

11.30 a 13 h: Galletas de xenxibre.
17 a 18.30 h: Carbón de Reis.

• Sábado 27 de decembro.
11.30 a 13 h: Turrón de chocolate.
17 a 18.30 h: Boliños de cabaciña.

• Sábado 3 de xaneiro.
11.30 a 13 h: Madalenas de queixo e 
chourizo.
17 a 18.30 h: Tartaletas de herbas e 
queixo do país.

Prezo 12 €, inclúe mandil e receita.
Inscrición a través de:
www.compostelagastronomica.es
Lugar: Aula Gastronómica do Mercado 
de Abastos.
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O Concello de Santiago de 
Compostela e Turismo de Galicia 
organizan a I edición do Mercado da 
Quintana, no que poderán participar, 
exhibindo e vendendo as súas creacións 
artesáns, produtores, comerciantes e 
restauradores. Participar no Mercado 
da Quintana será de balde para 
expositores e visitantes, aínda que os 
comerciantes, artesáns, produtores 
e restauradores que queiran exhibir 
e vender as súas pezas e produtos 
deberán preinscribirse con antelación 
para solicitar a súa participación.

Atoparemos produtos, pezas e 
coleccións de decoración de Nadal, 
repostaría e doces de Nadal, froitos 
secos e escarchados, obxectos de 
menaxe para as festas e outros desta 
época como esencias, incensos e 
aromaterapia, xabóns, instrumentos 
musicais, xoguetes de elaboración 
artesanal, caixas de música, licores, 
viños, escumosos, cotillóns etc.

Tamén haberá obradoiros, concertos, 
gardería ludoteca, photocall e zona de 
restauración.

Horario
Luns a venres de 11 a 15 h e de 17 a 21 h, 
sábados e domingos de 11 a 21 h.
• 24 de decembro de 11 a 19h.
• 31 de decembro de 11 a 19h.
• 1 de xaneiro de 18 a 21h.
• 5 de xaneiro de 11 a 21h.
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cultural
música música

Nadal 

Haendel: O Mesías (selección)
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
EDMON COLOMER | director
ELENA COPONS | soprano
JORDI DOMÈNECH | alto
CAPELA COMPOSTELANA

Auditorio de Galicia
Venres 12 decembro 21 h.
15 €.

Haendel: O Mesías (selección)
Concerto participativo con coristas 
afeccionados
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
EDMON COLOMER | director
ELENA COPONS | soprano
JORDI DOMÈNECH | alto

Recomendado: a partir de 10 anos / todos 
os públicos.

Auditorio de Galicia
Sábado 13 decembro, 18.30 h.
5 € / entrada familiar: 4x3 (15 €).
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música

música

teatro

Concerto de Nadal
BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA
JUAN MIGUEL ROMERO | director
LAURA ALONSO | soprano

Opereta e zarzuela.

Oberturas, danzas, arias e romanzas 
de Strauss, Kalmán, Lehár, Chapí, 
Serrano, Barbieri, Soutullo, Bizet, Luna 
e Lecuona.

Auditorio ABANCA
Domingo 21 decembro, 12 h.

Gratuíto retirando previamente 
a entrada a partir do martes 9 de 
decembro.

Concertos de Reis
BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA
JUAN MIGUEL ROMERO | director
en colaboración coa Escola Municipal de 
Música

Teatro Principal
Domingo 4 xaneiro, 12.30 h.

Gratuíto retirando previamente a 
entrada a partir do martes 16 de 
decembro.

REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
LORENZO VIOTTI | director
PABLO MAINETTI | acordeón

Obras de Piazzolla, Glinka, Kodály, 
Johann Strauss II e Falla.

Auditorio de Galicia
Luns 5 xaneiro, 22 h.
12 €.

As laranxas máis laranxas de todas 
as laranxas de Carlos Casares
CENTRO DRAMÁTICO 
GALEGO (Galicia, teatro infantil)
ALBA BLANCO TAÍN /
ALBERTE CABARCOS /
DAVIDE GONZÁLEZ LORENZO
AILÉN KENDELMAN / FRAN 
LAREU / LAURA VILLAVERDE
JOSÉ CALDAS | director escena.
BERNARDO MARTÍNEZ | director 
musical

Salón Teatro | 18 h
• Sábado 13 decembro.
• Domingo 14 decembro.
• Luns 22 decembro.
• Martes 23 decembro.
• Venres 26 decembro.
• Sábado 27 decembro.
• Domingo 28 decembro.



14

teatro

teatro

teatro

teatro
• Luns 29 decembro.
• Martes 30 decembro.

Recomendado: a partir de 3 anos
5 € / 3 € (ata 12 anos de idade).

Rumpelstikin, o anano saltarín
TROMPICALLO E KALINA 
TEATRO (Galicia / Cádiz, teatro 
infantil / monicreques)

Auditorio ABANCA
Domingo 14 decembro | 18.30 h.
Recomendado: 5-12 anos.
5 € / entrada familiar: 4x3 (15 €).

La Vuelta al Mundo de Julio 
Salvatierra, con música de Franz Lasuen
TEATRO GORAKADA (Euskadi, 
teatro infantil musical)
JOSÉ CRUZ GURRUTXAGA / 
ARITZA RODRÍGUEZ /
MIREN LARREA
JOSÉ CARLOS GARCÍA | director

Recomendado: a partir de 5 anos / 
todos os públicos.

Teatro Principal
Domingo 21 decembro, 18.30 h.
10 € / 8 € (anfiteatro).

El pequeño Verne
IRÚ TEATRO (Madrid, teatro negro 
infantil)
RAÚL AMORES e RICARDO 
CRISTÓBAL, actores e 
manipuladores

Teatro Principal
Sábado 27 decembro, 18.30 h.
recomendado: a partir de 4 anos.
10 € / 8 € (anfiteatro).

El Bosque de Grimm
LA MAQUINÈ (Granada, teatro 
infantil / música)
ELISA RAMOS e MAITE CAMPOS
JOAQUÍN CASANOVA | director
JOAQUÍN CASANOVA e
ELISA RAMOS | creación
MAURICE RAVEL | música

Teatro Principal
Luns 29 decembro, 19 h.

Recomendado: a partir de 5 anos / 
todos os públicos 8 € / 6 € (anfiteatro).
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circo Nadal na rúa

maxia

Potted
LA TRÓCOLA CIRCO
(Valencia, circo contemporáneo / acrobacias 
/ malabares / equilibrios)
JON SÁDABA / GUILLEM FLUIXÀ 
/ FEDERICO MENINI /
ANDREA PÉREZ
LUCAS ESCOBEDO | dirección 
artística

Recomendado: a partir de 5 anos / 
todos os públicos.

Teatro Principal
Venres 26 decembro, 19 h.
8 € / 6 € (anfiteatro).

La magia de Jorge Blass
(Madrid, maxia)

Teatro Principal
Venres 2 xaneiro, 20 h.
Recomendado: a partir de 4 anos.

Anticipada: 15 € / 10 € (anfiteatro).
No despacho de billetes: 17 € / 12 € 
(anfiteatro).
10 € (menores de 16 anos).

Concertos Música na Rúa!
A música animará a rúa no Nadal coa 
participación dos alumnos da Escola 
Municipal de Música e das seguintes 
agrupacións corais de Santiago:

Coral Pontemantible · La Salle · Santa 
Susana · Irmán Gómez · Coto da Nai · 
Xúbilo · Asubío · A Ruliña · Amigos de 
Compostela · Amigos do Castiñeiriño · 
A Xuntanza · Castrosúa · Solfa.

Do 15 ao 20 de decembro nas prazas 
Roxa, do Toural e das Praterías ás 18, 
19 e 20 h e nas mañás do martes e 
xoves as 12 h no Mercado de Abastos.

Sábado 20
Concerto de clasura ás 19 h na praza 
das Praterías.

Consultar programa específico en 
www.santiagodecompostela.org
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Festa de Fin de Ano 2014!
Despidamos o ano xuntos na praza 
do Obradoiro o dia 31 de decembro a 
partir das 23.30 h.

Entrega de uvas e bolsas de cotillón, 
animación a cargo da orquestra /
espectáculo GRAN PARADA.

Cabalgata dos Reis Magos
Luns 5 de xaneiro.

17.35 h: chegada das SS MM de Oriente 
á estación do tren. 

Percorrido da Cabalgata:
Estación do Tren · Santiago de Chile 
Frei Rosendo Salvado · Praza Roxa ·
República do Salvador · Hórreo · 
Praza de Galicia · Rúa da Senra · Porta 
Faxeira · Rúa do Vilar · Xelmírez · Praza 
das Praterías · Entrada Obradoiro.
19.30 h: Chegada das SS MM de 
Oriente á Praza do Obradoiro.

O Alcalde e a Corporación municipal, 
recibirán na praza aos Magos de 
Oriente.

Na Casa do Concello, tras uns minutos 
de descanso, saudarán desde o balcón a 
todos os nenos e nenas da praza. 

No salón vermello do Pazo de Raxoi 
recibirán aos nenos e nenas que o 
desexen.
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Nadal no Gaiás

Rolf & Flor en el Círculo 
Polar de The Pinker Tones
Concerto infantil.

Domingo 21 de decembro de 2014.
18 h.

Museo Centro Gaiás
Para todos os públicos.
Prezo: 6 / 8 €.

Al Tun Tun 
Teatro infantil.

Sábado 27 de decembro de 2014.
18 h.

Museo Centro Gaiás
A partir dos 6 anos.
Prezo: 6/8 €.

Cancións por regalos 
Concerto solidario.

Sábado 3 de xaneiro de 2015.
18 h.

Museo Centro Gaiás
Para todos os públicos.
Entrada simbólica: un regalo.
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e Exposicións de Galicia

Diver Nadal
Sábado 6, domingo 7 e luns 8 de de-
cembro de 16 a 21 h.

Parque de ocio en familia, con activida-
des para os máis pequenos na compaña 
dos seus familiares.

Inchables, camas elásticas, minigolf, 
obradoiros de manualidades, reposte-
ría, visita do Papá Noel…

Prezos
Nenos: 5 € (nenos de 1 a 12 anos).
Adultos: 2 €.

Os LUNNIS co espectáculo EL 
COHETE MUSICAL, presentado 
por JUAN “D” e BEATRIZ (da canle 
CLAN), o sábado 6 de decembro a par-
tir das 19 h.

Prezo da entrada: 16€.

Prezo entrada conxunta Diver Nadal e 
Os Lunnis: 18€.

Máis información: 
Pazo de Congresos e Exposicións de 
Galicia.
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Enderezos de interese
CSC O Ensanche | 981 543 001
Rúa de Frei Rosendo Salvado, 14-16 
baixo

CSC Santa Marta | 981 543 017
Rúa de Antonio Rama Seoane, 6

CSC Vite | 981 542 490
Rúa de Carlos Maside, 7

CSC Fontiñas | 981 528 750
Rúa de Berlín, 13

CSC Conxo | 981 528 740
Praza de Aurelio Aguirre, 1

CSC Castiñeiriño | 981 542 459
Rúa da Virxe de Fátima, s/n

Fundación Eugenio Granell
981 564 069 | Praza doToural, s/n.

Obradoiro Hello Cooking
881 973 121 | Rúa de Sar 96, baixo

Aula Gastronómica do Mercado 
De Abastos | 981 555 129 (Turismo 
Santiago)

CGAC | 981 54 66 19
Rúa de Ramón del Valle-Inclán, 2

Auditorio Abanca | 902 434 443
Rúa do Preguntoiro, 23

Teatro Principal | 981 542 3 47
Rúa Nova, 21

Salón Teatro | 981 581 572
Rúa Nova, 34 

Auditorio de Galicia | 981 55 22 90
Avenida do Burgo das Nacións, s/n.

Biblioteca Ánxel Casal | 881 999 401
Avenida de Xoán XXIII, s/n.

Museo das Peregrinacións e de 
Santiago (Sede Praterías)
981 566 110 | Rúa da Fonte de San 
Miguel, 4

Cidade da Cultura de Galicia
881 997 584 | Monte Gaiás s/n.

Sociedade San Vicente de Paúl
629 781 173 | Rúa de Ildefonso Sánchez 
Mera, 4 baixo 

Pazo de Congresos e Exposicións 
de Galicia | 981 519 988
Rúa de Miguel Ferro Caaveiro, s/n. 

Refuxio de Animais de Bando
981 575 957 / 646 492 835
Lugar de Zarramacedo (Bando)
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