Mércores 5 de xaneiro
Cabalgata de Reis
Un ano máis, chega unha data moi sinalada para os cativos e cativas da
casa. Dende o Concello de Moraña, queremos facer partícipes a todos os
veciños e veciñas na Cabalgata de Reis. Por iso, todas as nenas e nenos que
queirades participar, deberedes inscribirvos con anterioridade na
Biblioteca.
As tres carrozas dos Reis Magos farán un percorrido por todas as parroquias
do concello co seguinte horario:
Ás 16.30h comezaremos no Campo de Lebón, Campo da Festa de
Alberguería (16:50h), Igrexa de Saiáns (17:05h), Igrexa de Rebón (17:25h),
Soar (17:50h), Cosoirado-Cemiterio (18:05h), Capela dos Milagres de Amil
(18:20h), Casa Giao-Sorrego (18:35h), Marquesina de Paraños (18:45h),
Molina-Alende (18:55h), Parque da Bouza (19:00), Carballeira de Santa
Xusta (19:10h), Fonte de Trambosríos (19:25), Marquesina de Penagrande
(19:35h), Pumariño (19:40h), Carballeira do Souto (19:50h).
A partir das 20:15h a Cabalgata fará o seu percorrido por Santa Lucía,
saíndo do Buelo, Rúa 3, Rúa 1, Rúa 12, Rúa Dr. Batallán, Rúa 2, Rúa 7 e Rúa
6; acompañados pola Banda de Música Nova Lira de Moraña.

Vive Moraña no Nadal
PROGRAMACIÓN SUXEITA A POSIBLES
MODIFICACIÓNS DEBIDO ÁS RESTRICIÓNS
DA COVID-19

CONCELLO DE

Ó remate o Concello convidará a todas as persoas asistentes a chocolate
con rosca.

Lembramos que en todas as actividades
do Nadal é obrigatorio cumprir coa
normativa de seguridade, respectando
as distancias e o uso da mascarilla

IMPRESO POSTAL
SEN ENDEREZO

Calendario
de Nadal
Exposición postais Nadal 2021

Mércores 29 de decembro
Tranvía Nadal
Ás 19:00 horas, no Multiusos.
Contacontos musical a cargo de Charo Pita e
a familia papaventos.
Se queredes pasar unha tarde divertida de contos e música non
dubidedes en achegarvos ao Multiusos de Moraña.

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

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 22 e 29
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.

Xoves 30 de decembro
Maxia
Ás 19:00 horas, no Multiusos.
O Mago Teto, un dos magos galegos máis veteranos e relevantes.
Con “Novas Tolemaxias” achegaranos ao mundo da fantasía a través
da maxia e o humor facendo as delicias de grandes e pequenos.
Espectáculo divertido, emotivo e, sobre todo, cheo de ilusión e de
ilusións.

Xoves 23 de decembro

Venres 10 de decembro
Inauguración alumeado de Nadal

Cine: Santa Claus & Cía
Ás 19:00 horas, no Multiusos, proxectaremos Santa Claus & Cía,
comedia familiar navideña na que Santa Claus debe atopar con
urxencia un remedio para manter a maxia do Nadal.
Unha boa oportunidade para compartir en
familia unha tarde de cine.

Ás 20:00 horas, na Carballeira de Santa Lucía inauguración do Nadal.
Poderemos facernos unha fermosa foto na Aldea Infantil Navideña,
onde visitaremos o salón de Papá Noel, a súa oficina e ó outro lado do
bosque a casa dos elfos.
Tamén gozaremos do Marabilloso Alumeado Navideño que este ano non
deixará a ninguén indiferente, árbores de luces, figuras do Nadal, …. Todo
isto acompañados pola Banda de Música Nova Lira de Moraña.

Inauguración do Belén artesanal

Martes 28 de decembro
Noiteboa

A continuación, no Multiusos inauguraremos o Belén artesanal
realizado pola Asociación de Mulleres Rurais O Menhir, no que se recrean
as parroquias do noso concello, facendo este ano unha homenaxe aos
antiguos oficios do rural.

Scape-room

A partir das 16:00 horas, na Casa de Cultura.
Para nenos e nenas de 8 a 14 anos.
Xogo de inxenio no que, en grupos de 5 persoas, deberedes
solucionar enigmas e quebracabezas de todo tipo para ir enlazando a
historia e poder recuperar un diamante de gran valor que foi
roubado. Será un duro traballo pero seguro que o ides conseguir.
Para participar deberedes inscribirvos con anterioridade na
Biblioteca. Prazas limitadas.

Sábado 11 de decembro
XIX Certame de Corais
A Coral Voces Amigas de Moraña organiza o XIX
Certame de Corais, no que estarán acompañados pola
Coral da Terceira Idade de Vedra e a Coral Polifónica de
Campo Lameiro.
Terá lugar no Multiusos ás 18:00 horas.

Venres 17 de decembro

Domingo 19 de decembro
Festival de Nadal

Exposición de pintura
Ás 20:00 h., no Multiusos, inauguraremos una magnífica
exposición de pintura a cargo de Elsa García Ospina, baixo o
título “Expresións de vida e cor”, cunha temática sobre a
riqueza das Rías Baixas.

Festival da Escola Municipal de Música
Ás 20:30 h., tamén no Multiusos, os nenos e nenas da ESMU
deleitarannos cun concerto no que predominará a música
tradicional do Nadal.

Ás 18:00 h., no Multiusos, A Banda de Música Nova
Lira de Moraña será a protagonista do Festival de
Nadal, con cancións de temática navideña.

Luns 20 de decembro
O buzón viaxeiro
Este día recolleremos nas escolas do concello as
cartas escritas polos máis cativos e cativas. Estas,
serán depositadas no Buzón Especial instalado para
a ocasión na Aldea do Nadal.

Sábado 18 de decembro
Visita de Papá Noel a Moraña
Actividade financiada pola Deputación de Pontevedra, con cargo ao
Plan Concellos 2021. Liña 2.

Martes 21 e mércores 22 de decembro
Cousiñas de Nadal
Ás 17:00 h., obradoiro para nenos e nenas a partir de 4 anos.

As 16:00h. Papá Noel acompañado de dúas fantásticas
burbullas luminosas visitarán a Aldea do Nadal, na que
compartirán a ilusión destas festas con todos os nenos e
nenas do concello que desexen participar nesta
actividade.
A partir das 17:30h. visitará os comercios, tendas e
negocios do centro de Santa Lucía.

Faremos cousiñas para decorar as casas nestas datas ensinándolles
aos rapaces e rapazas a importancia de reutilizar e darlle unha
segunda vida aos materiais de refugallo.
O martes será para participantes de 4 a 6 anos.
O mércores, a partir dos 7 anos.
Inscribirse con anterioridade na Biblioteca.
Prazas limitadas

