os coidados básicos
da nosa pel
data e hora por conﬁrmar
De tódolos organos do noso corpo a pel
é o único que está directa e
constantemente aberto ao exterior,
protexéndonos dos axentes externos.
Por iso, propómosche unha pequena
charla informal coa nosa veciña Ana
Vispo, coa que poderás aprender os
coidados básicos a teres en conta á hora
de coidar a túa pel.

visita ao bosque de
Ridimoas e ruta en
Kayak 12€*
9 de xullo | hora por conﬁrmar
Ven con nós a descubrir este
impresionante bosque restaurado de
maneira comunitaria, e coñecer as súas
principais especies de ﬂora e fauna. Pola
tarde faremos unha pequena ruta en
Kayak polo río Miño.
*10€ com tarxeta cidadá

ruta Camiño do
Cantábrico

verao

Inscrición e información en mocidade@allariz.gal

taller de billarda
iniciación ao deporte Mocidade-Barreira
urbano sobre 4 rodas do 2 ao 4 de agosto | 19.30h
21 de xullo | 19.30h

Apetéceche aprender a patinar? Dalle
uso aos teus patíns, skate ou longboard,
e anímate a participar. Aprenderemos
técnicas básicas de desprazamento,
equilibrio e a caer de forma segura ao
aire libre. Iníciate nas técnicas de freada
e amplia os teus coñecementos sobre
roller ou skate.

a partir dos 9 anos
60€*

12, 13 e 14 de xullo | hora por conﬁrmar
1ª, 2ª e 3ª etapa do Camiño do
Cantábrico: O camiño do Cantábrico é
unha ruta de 130 Km que discorre pola
liña da costa Cantábrica dende Ribadeo
ata o Vicedo, pasando por
impresionantes praias coma a das
Catedrais ou cantís coma o Fuciño de
Porco.
*50€ com tarxeta cidadá

berros á raxeira!
taller de collaxe
creativa/combativa
23 de xullo | 19.30h

Berros á raxeira! é algo máis que un
taller creativo de collage. Baseándonos
na máxima punk "faino ti mesm@",
crearemos pequenas pílulas visuais e
combativas coas que trataremos de
exteriorizar todo aquilo que nos gustaría
berrar ao mundo. Despois, os "pequenos
berros" serán expostos, de maneira
respetuosa co medio, nun lugar público
da vila.

Imos divertirnos ao
aquapark de Cerceda
27 de xullo | hora por conﬁrmar
Dende os 9 aos 18 anos

12€*

*10€ com tarxeta cidadá

A billarda é o xogo máis famoso do
verán. Se queres aprender a xogar
inscríbete neste taller de iniciación onde
aprenderemos as regras básicas deste
divertido xogo.

iniciación ao DJ
12 de agosto | 19.30h

A música é algo que nos vai a todas.
Neste caso propómosche esta
actividade impartida polo noso veciño, o
DJ Nicky Hoogenkamp, que che
ensinará a encaixar con ritmo compases
e bombos.

iniciación ás
acrobacias

(ﬁguras individuais e grupais)
25 de agosto | 18.00h
praia ﬂuvial Acearrica
Apetéceche entrenar o teu corpo dunha
forma orixinal e divertida? Este é o teu
taller! Aprenderás acrobacias simples
coma volteretas ou verticais, ademais de
ﬁguras grupais, dunha forma segura e
expresiva. Pon a prova os teus límites e
desfruta creando a través do teu corpo.

ruta Camiño do
Cantábrico

60€*

30, 31 de agosto e 1 de setembro
hora por conﬁrmar

4ª, 5ª e 6ª etapa do Camiño do Cantábrico
*50€ com tarxeta cidadá

- 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
- Mínimo de 8 persoas para realizar a actividade

www.allariz.gal

