
02/12 sábado
feira infantil
Pequeniñ@s

Pavillón PolidePortivo 
CamPo da Serra
de 11.00 a 20.30 h
Entrada: dE baldE
Feira de profesionais da moda, o ocio, a 
saúde e a educación enfocada ao público 
familiar. a venda de artículos combinarse 
coa realización de obradoiros e charlas.

Prazas Vivas
Parque de amalia díaz     
(alto do CaStiñeiro)
de 16.30 a 18.30 h
Entrada: dE baldE
obradoiros de grafitti, baile, patinaxe, 
chapas, xincana deportiva, circo e puzzles 
xigantes, globoflexia, pintacaras e 
participación na elaboración das carrozas 
da cabalgata solidaria

LIBERTINO
(danza)    
Pazo da Cultura
20:00 h
Entrada: 12 Euros. abonados, carné 
XovE ou dE EstudantE (ata 25 anos), 
dEsEmprEgados E mEnorEs dE 14 anos 
8,40 Euros.
Espectáculo de baile flamenco interpretado 
por Fernando Mansilla con Juan José 
amador ao cante e o dúo Tormenta á 
guitarra e batería. Reivindícase a liberdade 
do baile, do cante e da poesía: tres carreiros 
que se bifurcan e coinciden continuamente 
ao redor dunha gaiola baleira. 

03/12 doMingo
Feira Infantil 
Pequeniñ@s

Pavillón PolidePortivo 
CamPo da Serra
de 11.00 a 20.30 h
Entrada: dE baldE
Feira de profesionais da moda, o ocio, a 
saúde e a educación enfocada ao público 
familiar. a venda de artículos combinarse 
coa realización de obradoiros e charlas.

goldi libre
Pazo da Cultura
20:00 h
Entrada: 9,50 Euros. abonados, carné 
XovE ou dE EstudantE (ata 25 anos), 
dEsEmprEgados 6,65 Euros.
Teatro-documento sobre o movemento 
de insubmisión, a partir da memoria, 
experiencia persoal e testemuño de 
César goldi, que en 1933 foi condenado 
a 2 anos, 4 meses e 1 día de prisión por 
negarse a realizar tanto o servizo militar 
como a prestación social substitutoria.

09/12 sábado
Prazas Vivas

Praza da ConStituCión        
(a Solaina)
de 16.30 a 18.30 h
Entrada: dE baldE
obradoiros de grafitti, baile, patinaxe, 
chapas, xincana deportiva, circo e puzzles 
xigantes, globoflexia, pintacaras e 
participación na elaboración das carrozas 
da cabalgata solidaria

10/12 doMingo
Mercado de 
Segunda Man

Feira do treCe (SedeS)
de 11.00-14.00 e 16.00-20.00 h
Entrada dE baldE
as persoas que desexen colaborar poderán 
levar alimentos e produtos de limpeza para 
o Centro de Recursos solidarios de narón.

15/12 vEnREs
El Cascanueces

(Ballet) 
Pazo da Cultura
20:30 h
Entrada: 22 Euros
o ballet nacional Ruso, dirixido por sergei 
Radchenko, pon en escena esta obra 
clásica da tempada de nadal, un conto con 
música de Chaikovsky que se popularizou 
en occidente a partir dos anos 50 do século 
pásado. o ballet nacional Ruso xira por todo 
o mundo e destaca polos éxitos acadados 
en grecia, Xapón, Corea e singapur. 

16/12 sábado
Prazas Vivas

oS FaChoS (SedeS)
de 16.30 a 18.30 h
Entrada: dE baldE
obradoiros de grafitti, baile, patinaxe, 
chapas, xincana deportiva, circo e puzzles 
xigantes, globoflexia, pintacaras e 
participación na elaboración das carrozas 
da cabalgata solidaria

Vuelos
(danza)
Pazo da Cultura
20:00 h
Entrada: 9,5 Euros. abonados, carné 
XovE ou dE EstudantE (ata 25 anos), 
dEsEmprEgados E mEnorEs dE 14 anos 
6,65 Euros. 
vuelos é un espectáculo de danza 
contemporánea da compañía 
aracaladanza para público infantil e 
familiar que pretende alentar o gozo de 
todos os sentidos, converténdoos tamén 
na ferramenta subversiva que contribúa a 
cambiar o mundo.

19/12 MaRTEs
Axudantes do
Apalpador

BiBlioteCa muniCiPal do alto 
de 18.30 a 20.30 h
Entrada: dE baldE (con 
prEinscrición)
obradoiro orientado 
exclusivamente a persoas 
adultas para compartir 
espazo, materiais e técnicas 
de envoltura de agasallos de 
nadal. É precisa inscrición 
previa. Máis información en: 
http://biblioteca.naron.es ou 
en http://www.facebook.com/
bpmdenaron/

22/12 vEnREs
Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada: dE baldE

➥➥ eSCenario máxiCo:➥O➥magO➥
maurO,➥espectáculO➥de➥maxia➥cómica➥
(primeirO➥pase➥ás➥17.30,➥segundO➥pase➥
ás➥19.00➥h.)
➥➥PeSCando reGaloS➥
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”:➥
teatrO➥de➥sOmbras
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥PhotoCall máxiCo Para 
autoFotoS
➥➥animaCión en movemento

Érase unha vez 
Nova Orleáns

(GoSPel)
Pazo da Cultura
20:30 h
Entrada: 12 Euros abonados, carné 
XovE ou dE EstudantE (ata 25 anos), 
dEsEmprEgados E mEnorEs dE 14 anos 
8.40 Euros 
nova orleáns e os Joyful gospel Choir son 
formas distintas de dicir o mesmo. onde 
queira que van levan consigo a música 
da súa cidade, a súa pulsión funky e o 
seu son rhythm and blues. os Joyful son 
unha presenza habitual nos escenarios 
de alemaña, italia e  España. actuaron no 
Monterrey Jazz Festival e acompañaron 
a músicos como Yolanda adams, Thelma 
Houston e Earth Wind & Fire.

23/12 sabado
O tren da amizade

BiBlioteCa muniCiPal do alto 
11.00 h
Entrada: dE baldE (conprEinscrición)
Conto e obradoiro musical infantil do nadal 
a cargo de 2Plicas. É precisa inscrición 
previa. Máis información en: http://
biblioteca.naron.es ou en http://www.
facebook.com/bpmdenaron/

Prazas Vivas
Parque Fluvial de Freixeiro
de 16.30 a 18.30 h
Entrada dE baldE
obradoiros de grafitti, baile, patinaxe, 
chapas, xincana deportiva, circo e puzzles 
xigantes, globoflexia, pintacaras e 
participación na elaboración das carrozas 
da cabalgata solidaria

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥xoGando na rúa: “zOrras➥
rOdantes”
➥➥PeSCando adornoS de nadal
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”:➥
caracterización➥élfica
➥➥oBradoiroS 
CreativoS
➥➥PhotoCall máxiCo Para 
autoFotoS
➥➥animaCión en movemento

IX Xornada Moteira
Solidaria

Praza de GaliCia
de 16.00 a 20.00 h
organizada polo Concello en colaboración 
co Motoclub Fojeteiros. ás 16.00 horas 
comezará unha recollida de alimentos 
e xoguetes para o Centro de Recursos 
solidarios de narón e media hora máis 
tarde comezará unha ruta moteira polas 
rúas da cidade na que participará Papá 
noel e que rematará na praza de galicia 
sobre as 17.30, cando as nenas e nenos 
recibirán a Papá noel. Haberá obradoiros, 
actividades de educación viaria, inchables 
e unha chocolatada gratis para as persoas 
que doen alimentos ou xoguetes.

The Tambourine 
man

(múSiCa tradiCional GaleGa)
Pazo da Cultura
20:00 h
Entrada: 9,5 Euros. abonados, carné 
XovE ou dE EstudantE (ata 25 anos), 
dEsEmprEgados E mEnorEs dE 14 anos 
6,65 Euros. 
The Tambourine Man é un espectáculo 
de Xabier díaz coas adufeiras de salitre 
(11 percusionistas e cantoras), os irmáns 
gutier (zanfona e violín) e Javier álvarez 
(acordeón diatónico) que renova a música 
popular galega e lle dá un enfoque 
vangardista. 

II Rock Narón 
Festival

Praza de GaliCia
21.00 h

 ➥oveja neGra➥(versións➥de➥
barricada)
 ➥Sin tron ni Son➥(versións➥varias➥
rOck)
 ➥on Fire➥(versións➥Jimi➥hendrix)
 ➥BlaCk yaCk➥(versións➥varias➥rOck)
 ➥riF-raF➥(versiOns➥ac-dc)

24/12 doMingo
Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥ eSCenario máxiCo:➥“canta➥e➥baila➥
cOs➥trasgOs➥de➥nadal”➥➥(primeirO➥
pase➥ás➥17.30,➥segundO➥pase➥ás➥19.00➥h)
➥➥PeSCando reGaloS
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”:➥
xOgandO➥cOa➥luz
➥➥ lamBetadaS Para tod@S:➥
castañas➥asadas➥(a➥castañeira)
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥PhotoCall máxiCo Con PaPá 
noel.
➥➥animaCión en movemento

26/12 MaRTEs
Informática 
Divertida 

de 10.00 a 13.30 h
na aula Cemit de xuvia
iniciacion á robótica para nEnos E nEnas 
dE 8 a 12 anos
inscrición: do 1 ao 15 de decembro no 
Rexistro do Concello (de 8.30 a 13.30)
Teléfono info: 981 337 700 (ext.1517)

Obradoiros 
infantís do Nadal

BiBlioteCa muniCiPal do alto 
11.00 h
Entrada dE baldE (con prEinscrición)
Catro obradoiros de diferente temática 
para as mañás de vacacións das nenas 
e nenos. a cargo de gazapo. É precisa 
inscrición previa. Máis información en: 
http://biblioteca.naron.es ou en http://
www.facebook.com/bpmdenaron/

Tren de Nadal
de 11.00-13.00 e 16.00-20.00 h.
tíckEts En EstablEcEmEntos adhEridos –
dEbidamEntE idEntificados– coas compras 
ou a maiorEs ao prEzo dun Euro)
o percorrido inicíase na parada de buses 
localizada xunto ao Concello e continúa 
por Xuvia pola estrada de Castela, regresa 
á Ponte das Cabras e remata na mesma 
parada xunto ao Concello. (organiza a 
asociación de Comerciantes de narón en 
colaboración co Concello)

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥ eSCenario máxiCo: “cOntOs➥
de➥nadal”➥(primeirO➥pase➥ás➥17.30,➥
segundO➥pase➥ás➥19.00➥h)
➥➥PeSCando reGaloS
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”:➥
caracterización➥élfica.
➥➥oBradoiroS CreativoS
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs
➥➥animaCión en movemento

27/12 MÉRCoREs
Informática 
Divertida 

de 10.00 a 13.30 h
na aula Cemit de xuvia
iniciacion á robótica para nEnos E nEnas 
dE 8 a 12 anos
inscrición: do 1 ao 15 de decembro no 
Rexistro do Concello (de 8.30 a 13.30)
Teléfono info: 981 337 700 (ext.1517)

Obradoiros 
infantís do nadal

BiBlioteCa do alto | 11.00 h
Entrada dE baldE (con prEinscrición)
Catro obradoiros de diferente temática 
para as mañás de vacacións das nenas 
e nenos. a cargo de gazapo. É precisa 
inscrición previa. Máis información en: 
http://biblioteca.naron.es ou en http://
www.facebook.com/bpmdenaron/

Tren de Nadal
de 11.00-13.00 e 16.00-20.00 h.
tíckEts En EstablEcEmEntos adhEridos –
dEbidamEntE idEntificados– coas compras 
ou a maiorEs ao prEzo dun Euro)
o percorrido inicíase na parada de buses 
localizada xunto ao Concello e continúa 
por Xuvia pola estrada de Castela, regresa 
á Ponte das Cabras e remata na mesma 
parada xunto ao Concello. (organiza a 
asociación de Comerciantes de narón en 
colaboración co Concello)

Prazas Vivas
C. CíviCo SoCial de San xiao
de 16.30 a 18.30 h
Entrada dE baldE
obradoiros de grafitti, baile, patinaxe, 
chapas, xincana deportiva, circo e puzzles 
xigantes, globoflexia, pintacaras e 
participación na elaboración das carrozas 
da cabalgata solidaria

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥xoGando na rúa: “O➥gran➥retO➥
das➥pOmpas➥de➥xabón”
➥➥PeSCando adornoS de nadal
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”:➥
teatrO➥de➥sOmbras
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥PhotoCall máxiCo de autoFotoS
➥➥animaCión en movemento

www.facebook.com/Concellonaron/

www.naron.es



Concerto de Fin de
Ano de Sementeira

Pazo da Cultura
20:30 h
Entrada: 2 Euros
Tradicional concerto de Fin de ano a 
cargo da banda infantil e da Xove banda 
de narón da agrupación Cultural Musical 
sementeira

30/12 sábado
Informática 
Divertida  

de 10.00 a 13.30 h
na aula Cemit de xuvia
iniciacion á robótica para nEnos E nEnas 
dE 8 a 12 anos
inscrición: do 1 ao 15 de decembro no 
Rexistro do Concello (de 8.30 a 13.30)
Teléfono info: 981 337 700 (ext.1517)

Prazas Vivas
SoCiedade Cultural e 
reCreativa a PomBiña 
(PedroSo)
de 16.30 a 18.30 h
Entrada dE baldE
obradoiros de grafitti, baile, patinaxe, 
chapas, xincana deportiva, circo e puzzles 
xigantes, globoflexia, pintacaras e 
participación na elaboración das carrozas 
da cabalgata solidaria

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥xoGando na rúa:➥“adestramentO➥
circense”
➥➥PeSCando reGaloS
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”: 
ObradOirO➥de➥luz➥negra
➥➥oBradoiroS CreativoS
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs
➥➥animaCión en movemento

A CANCIÓN DO 
ELEFANTE

(teatro)
Pazo da Cultura
20:00 h
Entrada: 9,5 Euros. abonados, carné 
XovE ou dE EstudantE (ata 25 anos), 
dEsEmprEgados E mEnorEs dE 14 anos 
6,65 Euros. 
Un eminente psiquiatra desaparece da 
súa consulta. a última persoa que o ve 
é Miguel, un paciente obsesionado cos 
elefantes. a pesar das advertencias da 
enfermeira xefa, o doutor villaverde está 
decidido a atopar unha verdade que tan 
só Miguel parece coñecer. a canción do 
elefante é un apaixoante thriller psicolóxico 
que manterá pegado na butaca ao 
espectador ata o seu desenlace.

31/12 doMingo
Informática 
Divertida 

de 10.00 a 13.30 h
na aula Cemit de xuvia
iniciacion á robótica para nEnos E nEnas 
dE 8 a 12 anos
inscrición: do 1 ao 15 de decembro 
no Rexistro do Concello (de 

8.30 a 13.30)Teléfono 
info: 981 337 700 
(ext.1517)

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥ eSCenario máxiCo: festa➥infantil➥
de➥fin➥de➥anO➥cOn➥badaladas➥e➥
cOtillón.➥primeirO➥pase➥ás➥17.30,➥
segundO➥pase➥ás➥19.00➥h.➥
➥➥PeSCando adornoS de nadal
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”:➥
xOgandO➥cOa➥luz
➥➥ lamBetadaS Para tod@S:➥
castañas➥asadas➥(a➥castañeira)
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs
➥➥animaCión en movemento

Festa de Fin de Ano
Praza de GaliCia
a Partir daS 00.00
Entrada dE baldE

➥➥aCtuaCiónS muSiCaiS➥a➥cargO➥
dun➥dJ➥e➥da➥Orquestra➥new➥YOrk.➥

02/01 MaRTEs
Informática 
Divertida 

de 10.00 a 13.30 h
na aula Cemit de xuvia
iniciacion á robótica para nEnos E nEnas 
dE 8 a 12 anos
inscrición: do 1 ao 15 de decembro no 
Rexistro do Concello (de 8.30 a 13.30)
Teléfono info: 981 337 700 (ext.1517)

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥ eSCenario máxiCo: “cOres”➥
cOntacOntOs➥para➥pequerrechOs.➥
primeirO➥pase➥ás➥17.30,➥segundO➥pase➥
ás➥19.00➥h.➥
➥➥PeSCando reGaloS
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”:➥
teatrO➥de➥sOmbras
➥➥oBradoiroS CreativoS
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs
➥➥animaCión en movemento

vilas de Nadal
Praza da Gándara
de 16.30 a 19.30 horaS

➥➥Con PiSta de Patinaxe
➥➥ FeStival loCal de nadal. 
actuación➥ás➥18.00➥h
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs

03/01 MÉRCoREs
Informática 
Divertida 

de 10.00 a 13.30 h
na aula Cemit de xuvia
iniciacion á robótica para nEnos E nEnas 
dE 8 a 12 anos
inscrición: do 1 ao 15 de decembro no 
Rexistro do Concello (de 8.30 a 13.30)
Teléfono info: 981 337 700 (ext.1517)

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥xoGando na rúa:➥“O➥gran➥xOgO➥
dOs➥dereitOs➥d@s➥nen@s”
➥➥PeSCando adornoS de nadal
➥➥  o toldo eSCuro de “tintileo”: 
ObradOirO➥de➥luz➥negra
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs
➥➥animaCión en movemento

vilas de Nadal
Praza da Gándara
de 16.30 a 19.30 horaS

➥➥Con PiSta de Patinaxe
➥➥ FeStival loCal de nadal.➥
actuación➥ás➥18.00➥h
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs

04/01 XovEs
Informática 
Divertida 

de 10.00 a 13.30 h
na aula Cemit de xuvia
iniciacion á robótica para nEnos E nEnas 
dE 8 a 12 anos
inscrición: do 1 ao 15 de decembro no 
Rexistro do Concello (de 8.30 a 13.30)
Teléfono info: 981 337 700 (ext.1517)

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥ eSCenario máxiCo:➥“bailes➥
de➥nadal”.➥primeirO➥pase➥ás➥17.30,➥
segundO➥pase➥ás➥19.00➥h.➥
➥➥PeSCando reGaloS
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”: 
maquillaxes➥fluOrescentes
➥➥oBradoiroS CreativoS
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs
➥➥animaCión en movemento

vilas de Nadal
Praza da Gándara
de 16.30 a 19.30 horaS

➥➥Con PiSta de Patinaxe
➥➥ FeStival loCal de nadal.➥
actuación➥ás➥18.00➥h
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs

05/01 vEnREs
Cabalgata Solidaria

ás 16.00 horas sairá a comitiva de 
carrozas de Xuvia (da explanada localizada 
fronte á empresa Megasa, na estrada de 
Castela) e dirixirase pola estrada de Castela 
ata a praza de galicia. alí recibirán aos 
menores os Reis Magos, Melchor, gaspar 
e baltasar, e tamén o Rei artabán, o rei da 
solidariedade.

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(oBradoiroS e aCtividadeS 
inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥xoGando na rúa: “pesca-pica➥e➥
xOgOs➥pOpulares”
➥➥PeSCando reGaloS
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”:➥
festa➥branca
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs
➥➥animaCión en movemento

vilas de Nadal
Praza da Gándara
de 16.30 a 19.30 horaS

➥➥Con PiSta de Patinaxe
➥➥ FeStival loCal de nadal. 
actuación➥ás➥18.00➥h
➥➥oBradoiroS CreativoS
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs
➥➥uha autoFoto Con BaltaSar

06/01 sábado
vilas de Nadal

Praza da Gándara
de 16.30 a 19.30 horaS

➥➥Con PiSta de Patinaxe
➥➥ FeStival loCal de nadal.➥
actuación➥ás➥18.00➥h
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥uha autoFoto Con artaBán
➥➥ lamBetadaS Para tod@S:➥
castañas➥asadas➥(a➥castañeira)

07/01 doMingo
vilas de Nadal

Praza da Gándara
de 16.30 a 19.30 horaS

➥➥Con PiSta de Patinaxe
➥➥ FeStival loCal de nadal. 
actuación➥ás➥18.00➥h
➥➥oBradoiroS CretivoS
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs

28/12 XovEs
Informática 
Divertida 

de 10.00 a 13.30 h
na aula Cemit de xuvia
iniciacion á robótica para nEnos E nEnas 
dE 8 a 12 anos
inscrición: do 1 ao 15 de decembro no 
Rexistro do Concello (de 8.30 a 13.30)
Teléfono info: 981 337 700 (ext.1517)

Obradoiros 
infantís do nadal

BiBlioteCa muniCiPal do alto 
11.00 h
Entrada dE baldE (con prEinscrición)
Catro obradoiros de diferente temática 
para as mañás de vacacións das nenas 
e nenos. a cargo de gazapo. É precisa 
inscrición previa. Máis información en: 
http://biblioteca.naron.es ou en http://
www.facebook.com/bpmdenaron/

Tren de Nadal
de 11.00-13.00 e 16.00-20.00 h.
tíckEts En EstablEcEmEntos adhEridos –
dEbidamEntE idEntificados– coas compras 
ou a maiorEs ao prEzo dun Euro)
o percorrido inicíase na parada de buses 
localizada xunto ao Concello e continúa 
por Xuvia pola estrada de Castela, regresa 
á Ponte das Cabras e remata na mesma 
parada xunto ao Concello. (organiza a 
asociación de Comerciantes de narón en 
colaboración co Concello)

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥ eSCenario máxiCo:➥“dOn➥
limpiO”➥espectáculO-dinamización➥
itinerante.➥
➥➥PeSCando reGaloS
➥➥o toldo eSCuro de “tintileo”:➥
inOcentes➥luminOs@s
➥➥oBradoiroS CreativoS
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥autOfOtOs
➥➥animaCión en movemento

29/12 vEnREs
Informática 
Divertida 

de 10.00 a 13.30 h
na aula Cemit de xuvia
iniciacion á robótica para nEnos E nEnas 
dE 8 a 12 anos
inscrición: do 1 ao 15 de decembro no 
Rexistro do Concello (de 8.30 a 13.30)

Obradoiros
infantís do nadal

BiBlioteCa muniCiPal do alto 
11.00 h
Entrada dE baldE (con prEinscrición)
Catro obradoiros de diferente temática 
para as mañás de vacacións das nenas 
e nenos. a cargo de gazapo. É precisa 
inscrición previa. Máis información en: 
http://biblioteca.naron.es ou en http://
www.facebook.com/bpmdenaron/

Tren de Nadal
de 11.00-13.00 e 16.00-20.00 h.
tíckEts En EstablEcEmEntos adhEridos –
dEbidamEntE idEntificados– coas compras 
ou a maiorEs ao prEzo dun Euro)
o percorrido inicíase na parada de buses 
localizada xunto ao Concello e continúa 
por Xuvia pola estrada de Castela, regresa 
á Ponte das Cabras e remata na mesma 
parada xunto ao Concello. (organiza a 
asociación de Comerciantes de narón en 
colaboración co Concello)

Nadal Máxico.
O Nadal na rúa!

(aCtividadeS inFantíS) 
Praza de GaliCia
de 16.30 a 19.30 h
Entrada dE baldE

➥➥xoGando na rúa:➥“xincana➥dOs➥
trasgOs➥narigudOs”
➥➥PeSCando adornoS de nadal
➥➥ ➥o toldo oSCuro “tintileo”: 
festa➥branca”
➥➥oBradoiroS do mundo
➥➥PhotoCall máxiCo➥para➥
autOfOtOs
➥➥animaCión en movemento


