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PROGRAMACIÓN SUXEITA A POSIBLES 
MODIFICACIÓNS DEBIDO ÁS RESTRICIÓNS 

DA COVID-19 

 

IMPRESO POSTAL 
SEN ENDEREZO 

 

Enderezos de interese: 
 

Concello de Moraña. Rúa 1, Nº 2, Santa Lucía 36660  
Teléfono: 986.55.30.05 

 

Casa da Cultura ADR Castelao. Rúa 3, Nº 13 
Teléfono: 986.55.28.09 

 

Edificio Multiusos. Rúa 6, Nº 3 

  

Páxina web: https://morana.org/ 

 

Facebook: Concello de Moraña 

 

Vive Moraña no Nadal 

 

 

Lembramos que en todas as 

actividades do Nadal é obrigatorio 

cumprir coa normativa de 

seguridade, respectando as 

distancias e o uso da mascarilla 
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As panxoliñas de Nadal  

As 18:00h na Praza do Buelo a Banda de Música Nova Lira de Moraña 
amenizará a festividade da Santa Lucía con un pequeno repertorio de Nadal.  

Vive Moraña no Nadal 

As 18:30h na Carballeira de Santa Lucía inauguración do Nadal. Os 
asistentes, respectando as medidas de seguridade, poderán disfrutar da 
Aldea do Nadal, creada especialmente para que todos os morañeses e 
morañesas poidan facer un percorrido pola mítica carballeira. Propoñemos a 
todo o público aproveitar a ocasión para facerse una fermosa foto navideña. 

Actuación da Banda Nova Lira de Moraña que nos deleitará cunhas 
panxoliñas tradicionais e internacionais. Convidamos a todos os asistentes a 
unirse á actuación cantando ao son da música. 

Para rematar animamos a que todos os vecinos e veciñas do Concello de 
Moraña paseen polas rúas e admiren a iluminación navideña onde este ano 
os nosos edificios representativos, árbores centenarias, rotondas e xardíns 
brillarán con luz propia. 

 

Calendario 

de Nadal 
 

 Domingo 13, Santa Lucía 

 

 

 
Cabalgata de Reis 

Este é un ano moi singular e dende o Concello de Moraña queremos que 
ninguén perda a ilusión de ver ás Súas Maxestades os Reis Magos, por iso a 
cabalgata de este ano é moi especial; tres magníficas carrozas levarán a  
maxia por todas as parroquias do noso concello. 

 
Ás 17.00h iniciarase o percorrido no Campo de Lebón e faranse as seguintes 
paradas:  
Campo da festa de Alberguería (17:15h), Igrexa de Saiáns (17:25h), Igrexa 
de Rebón (17:45h), Soar (18:10h), Cosoirado-Cemiterio (18:20h), Capela dos 
Milagres de Amil (18:35h), Casa Giao-Sorrego (18:50h), Marquesina de 
Paraños (19:00h), Molina-Alende (19:10h), Parque da Bouza (19:15), 
Carballeira de Santa Xusta (19:30h), Fonte de Trambosríos (19:45), 
Marquesina de Penagrande (19:55h), Pumariño (20:05h), Carballeira do 
Souto (20:15h). As carrozas continuarán o seu percorrido por Santa Lucía a 
partir das 20:30h, pasando polas rúas 1, 3, 7, 6, 1, 12, Dr. Batallán, e Rúa 2. 
 
Para gozar con seguridade da Cabalgata recomendamos achegarse á parada 
que quede máis próxima do voso domicilio e así evitar aglomeracións. 
Lembrade que o uso da mascarilla é obrigatorio e tamén gardar as 
distancias de seguridade. 

Vive Moraña no Nadal 
 

 
 

 

Martes 5 de xaneiro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luns 14 de decembro 

Dan Dan a canción do Nadal 

O alumnado da ESMU Municipal de Moraña interpreta 
a panxoliña Dan Dan, escrita por eles, coa que 
participaron no concurso da TVG “A canción do Nadal 
2020”. Un vídeo no que comparten con nós a ledicia do 
seu  esforzo, traballo e ilusión pola música e que 
veremos publicado nas redes do concello. 

Martes 15, 22 e 29 de decembro 

Telegerontología® 

Animamos aos maiores do noso concello a exercitar o corpo e a mente coa 
proposta do Grupo de Investigación en Xerontoloxía e Xeriatría da UDC 
(Universidade da Coruña). Cada martes emitiremos polas redes do concello 
dous vídeos cos que compartir coa familia esta actividade que sen dúbida 
creará retos interxeneracionais. Podedes subscribirvos ao seu canal de 
youtube. 

Mércores 16 de decembro 

Exposición Nadal 2020 

Na Casa da Cultura ADR Castelao poderedes visitar o 
Belén, a árbore de Nadal e a exposición de postais de 
Nadal realizadas polo alumnado de primaria e 
secundaria do CPI Plurilingüe Santa Lucía.  

 

 

  

 

Autocine: Polar Express 

Chega a Moraña unha nova actividade: o autocine. 
Unha boa opción para compartir a tarde do sábado 
na explanada a carón do Multiusos. Non 
esquezades traer a mantiña, os flocos de millo e a 
bebida. Esperámosvos ás 19:00h. 

Concurso  Figuras do Nadal 

Animádevos a participar neste concurso familiar no que poderedes 
expresar toda a vosa creatividade para conseguir a mellor figura de Nadal 
feita con materiais de reciclaxe ou naturais. A exposición e concurso será 
na Aldea do Nadal a partir das 17:00h. 

Valorarase a creatividade, a orixinalidade e o esforzo da vosa figura.   

Inscrición e bases na biblioteca.  

          

Sábado 26 de decembro 

 

Domingo 27 de decembro 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Venres 18 de decembro 

O buzón viaxeiro  

Este día percorreremos as Escolas Unitarias de Moraña para 
recoller as cartas escritas polos máis cativose cativas. As 
cartas serán depositadas no Buzón Especial instalado para a 
ocasión na Aldea do Nadal.  

 

Sábado 19 de decembro 

Papa Noel visita Moraña 
Actividade financiada pola Deputación de Pontevedra. 

As 16:00h. Papa Noel acompañado dos seus Elfos e 
Renos visita a Aldea do Nadal na que compartirá a 
ilusión destas festas con todos os nenos e nenas do 
concello que desexen participar nesta actividade. 

A partir das 17:00h. visitará os comercios, tendas e 
negocios do centro de Santa Lucía donde encargará 
os regalos para estas festas. 

 

Domingo 20 de decembro 

Encontro on-line con Papa Noel 

Cada neno e nena poderá solicitar unha cita on line persoal 
con Papa Noel. Na hora escollida terán una videoconferencia 
exclusiva na que poderán conversar con él. 

As persoas interesadas  terán que anotarse na Biblioteca 
antes do venres 18 de decembro. 

Luns 21 de decembro 

Mércores 23 e 30 de decembro 

 

Xoves 24, Noiteboa 

O streaming de Papa Noel 
Actividade financiada pola Deputación de Pontevedra. 

 

Pola tarde haberá un show en streaming no que veredes a Papa Noel con 
Rudolf e algún que outro Elfo despistado.  
Un espectáculo que non podedes perder pois estará cheo de sorpresas. 
Lembrade que o enlace para este show estará dispoñible no facebook do 
concello a partir da media mañá do  mesmo dia 24 de decembro. 

 

 

Vémonos en 

Moraña 

 

 

 

Recollida solidaria de xoguetes novos 

Amigos de Galicia axúdanos a compartir a ilusión de 
todos os nenos e nenas por ter un xoguete nestas 
festas. Facemos unha recollida solidaria na Biblioteca 
ata o 21 de decembro. 

Recollida solidaria de alimentos 

Cáritas Parroquial de Moraña recollerá os días 23 e 30 
de decembro os alimentos depositados na biblioteca 
para que ningún veciño ou veciña de Moraña quede sin 
celebrar estas festas no seu fogar. Poden entregar 
alimentos non perecedeiros en calquera data.  Os 
alimentos frescos deberán entregarse preferiblemente 
o día anterior á data de recollida. 

 


