
UN BARRIO PARA VIVIR
CONTACTO e inscricións:CONTACTO e inscricións:

TELÉFONO: 633 230 054TELÉFONO: 633 230 054

correo electrónico:correo electrónico:

barrioparavivirnaron@gmail.combarrioparavivirnaron@gmail.com
A GÁNDARA * O ALTO * O COUTO * A SOLAINA 

* PIÑEIROS * FREIXEIRO * XUVIA * CASTRO
 * DOSO * O VAL * PEDROSO * SAN XIAO

 * SEDES * TRASANCOS

Actividades dirixidaS paraActividades dirixidaS para  
  toda a veciñanza dotoda a veciñanza do

Concello de NarónConcello de Narón

O obxectivo desta actividade é aO obxectivo desta actividade é a  
  realización de vídeos titulados corealización de vídeos titulados co
nome de cada barrio do concellonome de cada barrio do concello
de Narón, recompilando calquerade Narón, recompilando calquera

material histórico ou relevantematerial histórico ou relevante
(fotografías antigas, escritos,(fotografías antigas, escritos,

postais, prensa, etc.) e a través depostais, prensa, etc.) e a través de
entrevistas de testemuñas que seentrevistas de testemuñas que se

presentarán cun fío condutorpresentarán cun fío condutor
escollido e narrado polos gruposescollido e narrado polos grupos
participantes, incidindo en comoparticipantes, incidindo en como
era o barrio na sua orixe e comoera o barrio na sua orixe e como

evolucionou.evolucionou.

memorial do barriomemorial do barrio

novembro de 2022novembro de 2022

data límite inscrición:data límite inscrición:  
02 de novembro de 202202 de novembro de 2022



Barrios no camiñoBarrios no camiño

O obxectivo desta actividade éO obxectivo desta actividade é
realizar saídas en grupo veciñalrealizar saídas en grupo veciñal

a través de andainas ea través de andainas e
itinerarios polo barrio que seitinerarios polo barrio que se

realizarán en gruporealizarán en grupo
interxeracional, promovendo einterxeracional, promovendo e
fortalecendo así a convivenciafortalecendo así a convivencia

no barrio, e apostando polono barrio, e apostando polo
fortalecemento, creación efortalecemento, creación e
potenciación de espazos depotenciación de espazos de
cohesión. Nestas andainascohesión. Nestas andainas

visitaranse diferentes lugaresvisitaranse diferentes lugares
do barrio para coñecer o seudo barrio para coñecer o seu

patrimonio cultural epatrimonio cultural e
etnográfico, as funcións dosetnográfico, as funcións dos

seus veciños e veciñas e a súaseus veciños e veciñas e a súa
importante achega á sociedade.importante achega á sociedade.

02 de NOVEMBRO de 202202 de NOVEMBRO de 2022

ás 10:30hás 10:30h

data límite inscrición: 31 de OUTUBRO de 2022data límite inscrición: 31 de OUTUBRO de 2022

Inicio: Local social da SolainaInicio: Local social da Solaina
Fin: Local de xubilados de Santa IcíaFin: Local de xubilados de Santa Icía
Distancia: 4,08 kmDistancia: 4,08 km
Desnivel: 72 mDesnivel: 72 m

ColexiosColexios
Circuíto pump truckCircuíto pump truck
Paseo do río FreixeiroPaseo do río Freixeiro
O CadavalO Cadaval
Local de xubilados de Santa IcíaLocal de xubilados de Santa Icía

Puntos de interese:Puntos de interese:


