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VIVE O VERÁN 2022 

Programa completo de actividades para toda a veciñanza desde os centros socioculturais da cidade 

nos meses de xuño e xullo. Todas as actividades son de balde, agás as Cativadas de verán (consulta 

folleto específico). 

• En cada actividade virá indicado o procedemento e lugar de inscrición. 

• O lugar de inscrición será o CSC desde o que se organice a actividade. 

 

ACTIVIDADES PARA A CATIVADA... 

 DÍA INTERNACIONAL DO XOGO E XOGOS NA FERRADURA DO 

PARQUE DA ALAMEDA 
Venres 3, 10, 17 e 24  de xuño a partir das 17 ata as 20h 

 

- O venres  3 de xuño, circuíto de xogos, xogos tradicionais, pasarrúas, lectura do artigo 31 da 

convención dos dereitos da infancia e actuación musical de Antón Ke, con motivo  do dia 

internacional do xogo. 

 

- O venres 10,17 de xuño: circuíto de xogos, xogos cooperativos e xogos de sempre(corda, 

mariola…) 

 

- O venres 24 de xuño: circuíto de xogos, cooperativos, de sempre.. e sesión de monicreques 

“Sabela e o paxaro máxico” da compañía Tarabelos. 

 CATIVADA DE VERÁN NOS CSC URBANOS E DO RURAL 
XULLO 2022 

Actividades de tempo libre nos CSC do rural e urbanos con posibilidade de horario ampliado para 

facilitar a conciliación de vida familiar, para cativada de 4 a 12 anos.  

Proceso de inscrición rematado.  

*Consultar folleto específico 
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 CLUBS DE VERÁN NOS CSC 

Actividades de verán programadas en quendas semanais, en horario de 10.30 a 12 e 12.30 a 13.30h 

nos que a cativada poderá inscribirse na semana previa á realización da actividade.  

Data de comezo da actividade o luns 4 de xullo. 

 
❖ CSC FONTIÑAS CLUB MATINAIS NO PARQUE DO COTAREDO – 15 prazas 

Idades: 10 a 14 anos. Horario de 10.30 a 12h e 12.30 a 13.30h 

❖ CSC CASTIÑEIRIÑO CLUB “SOMOS PRODUTORAS/ES”  - 15 prazas 

Idades :7 a 11 anos. Horario de 10.30 a 12h e 12.30 a 13.30h 

❖ CSC CONXO CLUBS EN ACCIÓN! (Club d@s pillad@s , mozo, xuvenil  vellas glorias e de teatro) * - 15 prazas 

Pillad@s:7 a 11 anos. Mozo:12 a 15 anos. Xuvenil  “vellas glorias”:16 a 18 anos.  

Horario de 10.30 a 12h e 12.30 a 13.30h 

*Terán preferencia na inscrición a rapazada integrante dos clubs no curso sociocultural 

❖ CSC O ENSANCHE CLUB NAVEGAMOS NO ENSANCHE (aula de NTT) – 10 prazas 

 Idades 8-14 anos. Horario de 11 a 13.30h 

As fichas de inscrición poderán descargarse na páxina web do Concello ou recollerse nas conserxerías 

e entregándoas nos CSC correspondentes, seguindo o prazo de inscrición: 

Para a semana do 4 ao 8 xullo _desde o 27 de xuño ao 1 de xullo 

Para a semana do 11 ao 15 de xullo _desde 0 4 ao 8 d de xullo 

Para a semana do 18 o 22 de xullo_ desde o 11 ao 15 de xullo 

Para a semana do 26 ao 29 de xullo_ desde o 18 ao 22 de xullo 

 AULA DE CREATIVIDADE 

Actividade diaria na que a rapazada de 5 a10 anos, poderá desenvolver a súa imaxinación a través de 

diferentes manualidades, xogos e dinámicas.  

As actividades da aula de creatividade darán comezo o luns 4 de xullo. 

❖ CSC FONTIÑAS AULA DE CREATIVIDADE” – 12 prazas 

Idades: 5 a 10 anos. Horario de 11 a 13h 

Inscrición: 

• Apuntamento presencial no CSC das Fontiñas ou chamando ao teléfono 981 528 750 a partir 

do 27 de xuño. 

• O apuntamento será por días soltos ou por semana. 

• O prazo de inscrición para cada actividade abrirase na semana anterior a realización, de non 

cubrirse as prazas quedará aberto ata o último momento. 

 

ACTIVIDADES PARA TOD@S... 
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  TerraZeando 

Música en vivo nos CSC que dispoñen de terraza, nas que gozar dun espectáculo  musical ao aire libre. 

Reserva de praza en cada CSC 

Prazas: ata completar a capacidade da terraza 

 

- CSC de Santa marta -xoves 2 de xuño ás 20.30h “Movilla y los irrepetibles” 

- CSC de Conxo  - xoves 9 de xuño ás 22h “Sabela king e os Heartbreakers” 

-  CSC da Trisca - xoves 16 de xuño ás 20h “Ave de paso- Tributo a Sabina” 

- CSC de Cornes  -mércores 22 de xuño ás 20h “Lucille e Midnight boozers” 
 

"Sin música la vida sería un error". Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filósofo alemán. 

 PASEANDO NO VERÁN 

Coñece e desfruta do entorno natural de Compostela, do seu territorio e achégate a súa historia a 

través dos paseos que te propoñemos nos que se facilita o resarcimento e a relación, ademais do goce 

ao aire libre.  

o Rutas  á procura das herbas de  San Xoán. 

Inscrición no CSC de de referencia 

Prazas: 20 

□ Xoves 23 de xuño CSC de Vite ás 11h  

□ Xoves 23 de xuño CSC de Conxo ás 18h 
 

o Ruta  de identificación  de plantas medicinais  

Inscrición no CSC de referencia, no CSC de Vidán no teléfono 699547105 

Prazas: 20 

- Luns 4 de xullo ás 11h Saída desde CSC de Vidán 

- Luns 11 de xullo ás 18h. Saída desde CSC das Fontiñas 

- Luns 18 de xullo ás 11h. Saída desde CSC do Romaño 
-  

o Rutas a pé polos ríos e regatos, sendas e recunchos máxicos por percorrer 
Inscrición no CSC de Fontiñas 

Prazas: 20  
 

- Mércores 22 de xuño ás 17h. Regato dos Vilares e a súa desembocadura no Sarela. 

Saída do CSC Casa Agraria e percorreremos as sendas fluviais do rego dos Vilares, ata 

a súa confluencia co Río Sarela, desfrutando dunha paraxe natural espectacular, 

visitando muíños e restos arqueolóxicos que nos darán a coñecer a historia da zona. O 

final da ruta será no Lsc A  Peregrina. 

- Mércores 29 de xuño ás 17h. Fervenza, Muíños e Ponte Medieval do Rego do 

Gatofero. Ruta circular con saída e chegada do Lsc A Peregrina, percorrendo as beiras 

e muíños do Regato do Gatofero e visitando a Ponte medieval e a espectacular 

fervenza na aldea de Miramontes. 

- Martes 5 de xullo ás 17h. Rego de San Silvestre e vella Central Hidroeléctrica de 

Bálsoma. Ruta circular con saída e chegada no Lsc A Gracia, percorrendo muíños, 

https://correo22.santiagodecompostela.gal/owa/redir.aspx?C=bc6nLvJwmMGbKMiQD3RA2mUe3MHxoL_8qzy-4ja9iMOf5HNFxDTaCA..&URL=https%3a%2f%2fproverbia.net%2fautor%2ffrases-de-friedrich-nietzsche
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fervenzas e sendas que nos levarán a vella central hidroeléctrica de Bálsoma, 

recuperada e acondicionada polos veciños da zona, e convertida nun espazo natural 

de gran beleza. 

 

o Paseos de barrio  

Inscrición no CSC de Santa Marta 

Prazas: 20 

✓ Xoves 30 de xuño ás 17h 
o Visita guiada ao Pazo de Raxoi. Punto de encontro estatua das Marías. 

 
✓ Xoves de xullo de 10 a 14h 

o 7 de xullo de _Brañas de Sar con visita á Colexiata de Sar. Punto de encontro 

parque Eugenio Granell  

o Xoves 14 de xullo _Seminario Menor de Belvís. Punto de encontro estatua das 

Marías. 

o Xoves 21 de xullo_Patrimonio de Sabugueria. Punto de encontro no palco da 

música de Lavacolla. 

o Xoves 28 de xullo _Monte do gozo. Punto de encontro parque Eugenio Granell. 

 

o Coñece o barrio  

Inscrición no CSC do Ensanche 

Prazas: 10 

- Martes 5 xullo 10h Coñecendo os barrios: Santa Marta  

- Martes 12 xullo 10h Coñecendo os barrios: Conxo 

- Martes 19 xullo 10h Coñecendo os barrios: Castiñeiriño 
 

Os barrios son espazos vivos onde se mesturan moitas historias de vida e van conformando unha forma 

de vivir a cidade. Dificilmente poderemos entender a historia da nosa cidade se non aprendemos a ver 

os espazos veciñais. Estes paseos pretenden poñer atención neses espazos que fan diferentes cada 

barrio pero ao mesmo tempo os aproximan.  

 

o Rutas teatralizadas polo Sarela 

Inscrición no CSC do Romaño 

Prazas: 20 

Público familiar 

- Mércores 6 e 13 de xullo de 11.30 a 13h 

Roteiro con xogo de pistas interactivo da procura das lavandeiras e charla lúdico formativa sobre 

a contorna natural  do Sarela, muíños e curtidoiras.  

“Amaio o mercenario e o druída  Ameixendo están somerxidos nunha misteriosa aventura da 

procura das sete lavandeiras para acabar cunha maldición. Seres fantásticos maxia e natureza na 

contorna do Sarela. Imos por ela!” 

 VERÁN NOS PARQUES 

Desfrute de actividades saudables, sinxelas, dinámicas, creativas e divertidas en zonas verdes da cidade. 

• Taichi  
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Inscrición no CSC de referencia 

Prazas: 20 

o Martes 5, 12 e 19 de xullo ás 10h – Parque do Penedo en Conxo 

o Mércores 6, 13 e 20 de xullo ás 10h – Parque do Cotaredo nas Fontiñas  

o Xoves 7, 14 e 21 de xullo ás 10h – Parque de Santa Marta 

o Xoves 7, 14 e 21 de xullo ás 17h – Campus sur/CSC do Ensanche 

o Mércores  27  de xullo de 17 a 18h - quedada de movemento Campus Sur - zona do 

estanque. 

 

• Baile nos parques  

Sen Inscrición previa 

Prazas: 20 

 

❖ Luns 4, 11, 18 de xullo de Parque do Auditorio de 19 a 20h 

❖ Mércores 6, 13,20 Eugenio Granel de 19 a 20h 

❖ Mércores  27  de xullo de 18 a 19h - Quedada de movemento Campus Sur -zona do 

estanque. 

 

• Pintamos no parque: obradoiros de pintura e debuxo  

Inscrición no correo viveoveran@santiagodecompostela.gal 

Prazas: 10 

+6 anos 

 

✓ Xoves 7 de 18 a 20h- Parque de Galeras, pintura de natureza en xeral con elementos. 
✓ Xoves 14 de 18 a 20h- Parque Bonaval, debuxaremos os edificios, casiñas, torres da catedral, 

tellados. 
✓ Xoves 21 de 18 a 20h- Belvís preto do Convento, debuxaremos os edificios, casiñas, torres da 

catedral, tellados. 
✓ Xoves 28 de 18 a 20h- Bosque do Banquete de Conxo, natureza en xeral con elementos. 

 
Materiais e dinámicas 

- En cada un deles desenrolaremos a actividade enfocando nun aspecto paisaxístico ou 
arquitectónico. 

- Cada persoa o familia traerá materiais básicos: 
- Caixa de acuarelas, penbrush, pinceis, lapis de cores, rotuladores de cores, rotulador negro, 

lapis, goma de borrar e caderno de debuxo ( A4/ A5). 
- Desde os espazos elixidos prestaremos atención plena ao que nos rodea con todos os nosos 

sentidos para conectar e abrir a creatividade, coma se fósemos unha fiestra aberta a beleza do 
que nos rodea. 

- A prioridade será o uso das cores, unha vez escollido o que máis nos chama a atención, pode 
ser a paisaxe completa ou un elemento que nos gusta, elaboraremos un pantone para logo 
comezar a debuxar . 

- As sesións serán independentes entre si coa posibilidade de repetir.  
 

• Argallando no Carballo  

Baixo a fermosa árbore do carballo desfrutaremos dunha tarde en familia chea de actividades 

variadas. 

Inscrición no correo viveoveran@santiagodecompostela.gal 

Prazas: 12 familias 

Público familiar 

mailto:viveoveran@santiagodecompostela.gal
mailto:viveoveran@santiagodecompostela.gal
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Carballeira de Conxo _Contacontos e obradoiro “A princesa guerreira Malena ballena”. 

 Martes 5 de xullo de 18 a 19.30h 

Carballeira de Nemenzo_Obradoiro de traballos manuais de Verán. 

 Martes 12 de xullo de 18 a 19.30h 

Carballeira de San Lourenzo_Xogo de pistas: Atopa a landra dourada. 

 Martes 19 de xullo de 18 a 19.30h 

Carballeira de Vista Alegre- Finca Simeón_Xincana familiar. 

 Martes 26 de xullo de 18 a 19.30h 
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E ADEMAIS...

 ESPECTÁCULOS DE VERÁN- Matinais no Cotaredo 
 

A Xanela do Maxín  "Lúa quere viaxar a Marte" _ 7 de xullo ás 11 - LER CONTA MOITO 

Pedro Bugarín   "Galicia ilusiona ca maxia"  _28 de xullo ás 11h - LER CONTA MOITO 

Migallas teatro   "Orella Pedella" _14 xullo ás 11h - REDE CULTURAL  

Pablo Andrés Díaz Carro “Canta música” _21 de xullo ás 11h - REDE CULTURAL 

 

 CSC ABERTOS horario de tarde xullo    
➢ CSC do Ensanche_espazo de encontro 

Luns a venres 16.30 a 20.30h (consultar programación novas tecnoloxías persoas adultas) 

➢ CSC das Fontiñas_servicio de biblioteca 

Luns a venres de 16.30 a 21h 

 

➢ CSC da Trisca_ Espazo de encontro 

Luns a venres de 16.30 a 21.30h  

 

➢ CSC do Romaño_consultar programación 

XUÑO: 

"Matrias Illadas"  

Do 28 de maio ao 20 de xullo - Exposición fotografías e poesías. 

Sábado 11 de xuño - Obradoiro só para mulleres de escrita creativa e foto-retrato que pasarán a 
formar parte da exposición. 

XULLO: 

                Martes e xoves de 17 a 20.30h 

• “Baile ASSALTO a Central Folque” Bailes soltosd e agarrados con música ao vivo de Sergio 

Cobos e Ariel Minas_ xoves 7 de xullo ás 17h. 

• “EXHIBICIÓN” a cargo de Arte de combate (AMHE) e cabaleiro Errante _xoves 7 de xullo as 
19h.  

• "AULAS ABERTAS" de Esgrima medieval _xoves de 19 a 20.30h. 

• “OBRADOIROS DE COCIÑA” -martes  5, 12 e 18 de 18 a 19.30h. 15 prazas. 
 

 

 

INFÓRMATE NOS CENTROS SOCIOCULTURAIS DE SANTIAGO 
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CSC JOSÉ SARAMAGO DE VITE  
981 542 490  
Rúa de Carlos Maside 7 
 
CSC AURELIO AGUIRRE DE CONXO  
981 528 740 
Praza de Aurelio Aguirre 1 
 
CSC O ENSANCHE  
981 543 001 
Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16 
 
CSC SANTA MARTA 
981 543017 
Rúa Antonio Rama Seoane 6 
 
CSC AS FONTIÑAS 
981 528 750 
Rúa de Berlín 13 
 
 

CSC AGUSTÍN BUENO DO CASTIÑEIRIÑO 
981 542 459 
Rúa da Virxe de Fátima 1 
 
CSC DO ROMAÑO 
981 543 005 
Rúa Travesía de Vista Alegre 46 
 
CSC DE CORNES 
981 542 350 
Rúa Manuel Beiras 3 
 
CSC DA TRISCA 
981 543 191  
Corredoira das Fraguas 92 
 

 

OUTRAS LOCALIZACIÓNS 

CSC DA ROCHA/ rúa do Beado 1- A Rocha Vella 
CSC DE SAR/rúa da Ponte do Sar 43, baixo 
CSC DE PONTEPEDRIÑA/rúa de Amor Ruibal 26, 
baixo 
CSC DE SAN LOURENZO/rúa Carballeira de San 
Lourenzo 2 
CSC DE CARDEAL QUIROGA/rúa Samos 6 
Teléfono contacto 699 547 105 
Correo sfreirel@santiagodecompostela.gal 
 
CSC DE ANTÓN FRAGUAS/ rúa do Bispo Diego 
Pelaez 7, baixo 
CSC  DE CASAS NOVAS/rúa do empedrado 7 
Teléfono contacto 981 542 490 

Correo moteror@santiagodecompostela.gal 
 

CSC DE BRAÑAS DE ANDRÉS/rúa de Vista Alegre 
9-11 
CSC DE AMIO/ rúa da Muíña 63 
CSC DE CASA AGRARIA/  rúa Tabaniscas 12 
CSC DE CASCO HISTÓRICO/  rúa Santa Cristina 22 
baixo 
CSC DAS CANCELAS/ calzada das Cancelas 19 
baixo 
Teléfono contacto 981 543 005   
Correo mgareab@santiagodecompostela.gal 
 
 

  

 

LOCALIZACIÓNS DOS CSC DO RURAL 

CSC DA GRACIA/lugar de San silvestre 6 

CSC DE NEMENZO/Campo do monte s/n, 

Nemenzo de arriba 

CSC DE MARANTES/lugar de Cortos s/n 

CSC DE BANDO/Coto dos olmos 19 

 

CSC DE LARAÑO/lugar de Riobó sn 

CSC DE MARROZOS/Ardagán de arriba 7 

CSC DE GRIXOA/lugar da igrexa sn 

CSC VILLESTRO/lugar de Quintans 

 

Teléfono contacto 981 542 350 
Correo electrónico mposeo@santiagodecompostela.gal 
 

 

mailto:sfreirel@santiagodecompostela.gal
mailto:moteror@santiagodecompostela.gal
mailto:mgareab@santiagodecompostela.gal

	VIVE O VERÁN 2022
	 DÍA INTERNACIONAL DO XOGO E XOGOS NA FERRADURA DO PARQUE DA ALAMEDA
	 CATIVADA DE VERÁN NOS CSC URBANOS E DO RURAL
	Actividades de tempo libre nos CSC do rural e urbanos con posibilidade de horario ampliado para facilitar a conciliación de vida familiar, para cativada de 4 a 12 anos.
	Proceso de inscrición rematado.
	 CLUBS DE VERÁN NOS CSC
	 AULA DE CREATIVIDADE
	  TerraZeando
	 PASEANDO NO VERÁN
	 VERÁN NOS PARQUES
	Desfrute de actividades saudables, sinxelas, dinámicas, creativas e divertidas en zonas verdes da cidade.
	 ESPECTÁCULOS DE VERÁN- Matinais no Cotaredo
	 CSC ABERTOS horario de tarde xullo

