
eu nunca serei y
o

xullo agosto
obradoiro de radio

Xoves (quinta-feira) 2, 9, 16, 23 e 30 de xullo 

Aproximación aos aspectos técnicos e de  
locución para a elaboración do noso programa 
de radio

Límite: 5 prazas

19.00 a 21.00 hs
Custo: de balde

obradoiro de batukada
e percusión

Custo 15� (10� estudantes e desempregadas)
Límite: 15 prazas  

Todos os xoves (quintas-feiras) de agosto
19.00 a 21.00 hs

Aser Álvarez achegaranos ao coñecemento 
práctico da percusión brasileira

xornadas herpetolóxicas
de Allariz
Introdución sobre os hérpetos de Allariz e  as 
súas funcións no ecosistema. Saída  polas 
ribeiras do Arnoia para identicar e valorar a 
nosa fauna
Mércores (cuarta) 5 e xoves (quinta-feira) 6
10.00 a 12.30 hs
Custo: de Balde 
Límite: 15 prazas  

artistas na nosa vila

Do 20 ao 24 de xullo

Límite: 15 prazas

Elaboración teórico práctica dun mural na  
nosa vila. Composicións, simetrías, materias. 
Allariz é máis bonita se a  facemos entre todas 
e todos!

Custo: 20�
10.30 a 13.00 hs

obradoiro de música 
urbana

Custo: 20� 

Pedro Iglesias “Petrowski” e Miguel García 
“Garchu”de Ezetaerre animannos a crear 
conciencia crítica, potenciar competencia 
creativa, linguística e musical para fomentar o 
desenvolvemento persoal e social. Beat, letra, 
improvisación, métricas e rimas con gravación 
do noso propio tema e vídeo
Semana do 17 ao 21 de agosto
10.30 a 13.00 hs

Límite: 15 prazas  
ilusionismo, maxia e
sorpresa
Achégate, dende lonxe ou dende preto, ás  
principais técnicas da maxia. Observa, xoga e 
sorprende! Cartas, números, trucos e ilusión 
para todos e todas!
Sábado 11 e 18 de xullo
11.00 a 13.00 hs
Custo: 10� (6� estudantes e desempregadas)
Límite: 15 prazas

descubrir a fotografía co 
teu móbil

Custo: 12� (8� estudantes e desempregadas) 

Con este obradoiro procuraremos achegarnos 
á fotografía como actividade creativa e 
expresiva, utilizando un dispositivo tan popular 
como é o teléfono móbil. Os participantes 
descubrirán, coas técnicas básicas da 
fotografía, unha  linguaxe e cultura visual coas 
que sacarlle partido ás novas tecnoloxías dun 
xeito ameno e práctico
Mércores (cuarta) 8 e xoves (quinta-feira) 9 xullo
10.30 a 13.30 hs

Límite: 15 prazas  

iniciación ao parkour na
vila!

Límite: 20 prazas  

Luns (segunda) 10, mércores (cuarta) 12 e 
venres (sexta-feira) 14 de agosto

Custo: 10� (6 estudantes e desempregadas) 
10.00 a 13.00 hs

Salta, sube, divírtete! Todo nun ambiente 
natural, aproveitando o teu corpo e a 
arquitectura da túa propia vila!

cinema ao aire libre
Black is Beltza
Fermín  Muguruza conta a historia de Manex. 
Abocado a unha longa viaxe, Manex será  
testemuña de acontecementos claves da 
historia: dos disturbios raciais derivados do  
asasinato de Malcolm X, as excentricidades 
dás  personaxes de The Factory, a alianza entre 
os servizos secretos cubanos e os Black  
Panthers ou a psicodelia proto-hippie dos  
primeiros festivais de música

22.30 hs
Campo dos Brancos

Mércores (cuarta-feira) 12 de agosto

Custo: de balde
Sen límite de aforo seguindo protocolo Covid-19 

cinema ao aire libre

documental que narra a vida de Camilo de 
Dios, gura transcendental na guerrilla 
antifascista e  imprescindíbel para coñecer a 
memoria histórica 

22.30 hs
Campo dos Brancos

Mércores 26 de agosto

Sen límite de aforo seguindo protocolo covid-19

Camilo, o último guerrilleiro da Galiza

Custo: de balde

sendeirismo e estrelas en
Penamá
Nesta actividade sairemos dende Allariz  
camiñando ata o Castelo de Mouresiños onde  
faremos unha pequena visita guiada e despois 
iremos ata un claro no monte onde gozaremos 
da posta de sol ao tempo que disfrutamos 
dunha cea tipo pic- nic (cada participante 
levará a súa comida). Ao pórse o sol e se as 
condicións o permiten faremos unha  
actividade de observación astronómica e 
regresaremos xa de noite a Allariz facendo un 
roteiro nocturno interpretado

Límite: 25 prazas

Venres (sexta-feira) 31 de xullo
Horario por conrmar

 

Custo: de balde

sendeirismo e kaiak na
Ribeira Sacra

Horario por conrmar

Parada de Sil, Teixeira e Castro Caldelas. Na  
primeira parte do día faremos unha actividade 
de sendeirismo partindo dende a Fábrica da 
Luz, dunha lonxitude de 14 km ata chegar ao  
embarcadeiro de Castro Caldelas, recorrendo 
zonas de alto valor ecolóxico, nos viñedos, o  
antigo mosteiro de San Paio de Abeleda.  
Despois colleremos os kaiaks para regresar ata 
o punto de partida no Canón do Mao, nun 
roteiro dunhas 2hs de duración
Sábado 8 de agosto

Custo: 25�  
Límite: 30 prazas  

setembro

berrea dos corzos no teito
da Galiza, Trevinca

Custo: 10� (6� estudantes e desempregadas)  

A  nais de  setembro, o silencio roto polos  
cervos, corzos, gamos, que emprenden o seu 
celo e o manifestan cos berros cos que retan 
os  seus competidores. Escorregadizos e  
poucas veces visíbel, a berrea serve para 
poñer de manifesto a súa  presenza
Sábado 19 de setembro

Límite: 30 prazas  

Horario por conrmar

a Edreira, o último bastión
da resistencia en Ourense

Horario por conrmar

Andaina  ao emblemático lugar de  refuxio da 
resistencia (onde morou Camilo?), historia en 
estado puro e natureza a través do Macizo 
Central
Sábado 12 de setembro

Custo: 10� (6� estudantes e desempregadas)  
Límite: 30 prazas  

Ÿ Todas  as actividades están abertas a público 
de todas  as  idades, priorizando no caso de 
límite de  prazas, a mocidade de 13 a 33 anos

Ÿ Mínimo de 8 persoas para realizar a actividade

  

E en Outono… fungos, monte, seguranza 
informática, música, criptografía, xadrez,  
cosmética natural, plantas medicinais,  
break dance e moito máis!

A casa da mocidade é de todas, 
propón e participa para mellorala!

www.allariz.gal

FREE 
COVID-19
COIDÁMONOS ENTRE  TODAS!

Inscrición e información en mocidade@allariz.com
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