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DÍA DA PATRIA GALEGA

Galiza é unha nación rica, con recursos e capacidade. Somos unha po-
tencia produtiva e xeradora de enerxía. Somos un pobo traballador. Po-
rén, padecemos os salarios máis baixos do Estado e pensións de mi-
seria. Sufrimos paro e explotación, medran as desigualdades. O noso 
país desángrase coa emigración xuvenil. Son dramáticos os ataques 
aos dereitos das mulleres. Non nos deixan traballar na propia Terra. 

Temos que deixar de ser un negocio rendíbel para o Estado español. 
Non  merecemos este trato. O pobo galego é quen de se valer por si 
propio. Precisamos soberanía e liberdade, para pór a inmensa riqueza 
do noso país ao servizo das galegas e dos galegos, non de intereses 
foráneos. 

O nacionalismo galego, o BNG, é a mellor ferramenta para combater o 
empobrecemento do país, a miseria, a emigración. Se non o facemos 
nós, coas nosas propias forzas, quen o vai facer? Máis aínda no con-
texto que se abre no Estado, singularmente co proceso de Catalunya 
cara á súa independencia. Galiza debe ser suxeito político activo nese 
proceso. 

Demostremos que o pobo galego ten a aspiración de se converter nun-
ha nación libre, soberana, baixo o principio irrenunciábel de autodeter-
minación que lle asiste a todos os pobos do mundo. Construamos o 
noso futuro sen ataduras. Proclamemos o dereito do pobo galego a se 
dotar dunha República de seu, libre e democrática.

Viva Galiza Ceibe !

En Pé por Galiza !
Soberanía, democracia, dereitos

25 de xullo, Día da Patria Galega



33

DÍA DA PATRIA GALEGA

Como cada véspera do Día da Patria, Galiza Nova rei-
vindicará no 24 de Xullo a dúas das figuras máis im-
portantes da nosa nación, Rosalía de Castro e Daniel 
Castelao, dous símbolos e exemplos para todas as 
mozas e mozos que día a día loitamos polos dereitos 
colectivos que como nación nos pertencen.

Este ano, a homenaxe decorrerá ás 17.30 hs no Par-
que de Bonaval, xa que se nos impide realizala no in-
terior do Panteón de Galeg@s Ilustres por atoparse 
este espazo ocupado cunha exposición relixiosa da 
Xunta de Galiza.

Contaremos nesta edición da homenaxe da mocidade a Rosalía e Castelao con ALDAOLADO, 
o espectáculo poético a cargo de LUCÍA ALDAO E MARÍA LADO, e coa actuación musical 
de CAXADE, ademais das intervencións políticas a cargo do Secretario Xeral de Galiza Nova, 
ALBERTE MERA, e do Secretario de Organización do Bloque Nacionalista Galego, BIEITO 
LOBEIRA

Homenaxe a Rosalía e Castelao

Loita por unha Galiza Nova !

24 de xullo, 17:30 h. Parque de Bonaval

Temos por diante un novo Día da Patria Ga-
lega, no que as mozas e mozos sairemos á 
rúa como facemos cada día para rebelarnos, 
para defender a soberanía da Galiza, como fe-
rramenta precisa para crearmos un futuro dig-
no na terra, como ferramenta necesaria para 
combater as políticas da Troika e de Madrid 
que condenan ás mozas e mozos á fame, á 
miseria e á emigración.

Porque estamos fartas. Porque estamos fartos 
de vivir baixo este sistema cruel. Estamos far-
tas de que nos boten da propia terra. De que 
esnaquicen os nosos sectores produtivos, a 
nosa industria, o naval, o rural, que non nos 
deixen producir nin traballar.. Estamos fartas 
dos desafiuzamentos, de que salven á banca 
a costa do noso pobo, de que exploten á nosa 
clase e engorden ao capital, de que eliticen o 
ensino e o empreguen para españolizarnos e 
criminalizar á nosa lingua.

Non podemos quedar de brazos cruzados 
mentres secuestran o noso futuro. Por iso 
chamamos a MUDALO TODO! A loitar por un 
país novo, unha Galiza nova, rebelándonos día 
a día, nas rúas, nas prazas, no traballo, nas 
escolas e universidades.

Poderán reprimirnos e de seguro que preten-
derán amedrentarnos, mais mentres as mozas 
e mozos continuemos erguendo a bandeira da 
nosa Patria, o facho da independencia conti-
nuará alumeando cada día con maior inten-
sidade até levarnos á conquista da absoluta 
liberdade.
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DÍA DA PATRIA GALEGA

Reivindicación

Cultura

Convivio

Festa

A reivindicación política dunha Galiza soberana, dos nosos dereitos colectivos, unida aos conflitos sociais vixentes foron sempre o cerne do 25 de xullo, e o que lle dá sentido a unha mobilización que cada ano reune en Compostela a miles e miles de nacionalistas para berrar ben claro e con orgullo que somos unha nación e que queremos vivir nunha patria libre, xusta e igualitaria. 

Mais o Día da Patria Galega é moito máis que 

unha data de reivindicación política. Xa desde a 

véspera no Campus Sul ten lugar o festigal con 

espazos específicos para coñecermos a cultura do 

pais. Debates, presentacións, xogos,.... nos que as 

e os máis cativos terán sempre un espazo de seu, 

especifico e divertido

O  bo ambiente é algo que se palpa tanto na manifestación como no carballeira. No Festigal non faltarán os concertos, pero tampouco música improvisada en calquera curruncho.. 
Son momentos de cantar e de bailar, porque a  alegría é a mellor compañeira para o noso combate.

Os xantares colectivos como os que organiza a nosa comarca 

son un magnífico espazo para a confraternizarmos todos e 

todas. E despois de xantar ... festa rachada 

25 DE XULLO
A FESTA DA PATRIA
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PONTEVEDRA

25 DE XULLO

O portavoz nacional, Xavier Vence, aproveitou a visita insti-
tucional ao Concello de Pontevedra para transmitir o “apoio 
incondicional” do BNG ao goberno local que preside Miguel 
Anxo Fernández Lores na súa decisión de compensar aos tra-
balladores municipais pola perda das pagas extras decretada 
dentro da política de recortes do PP.

“Estamos orgullosos de ter un goberno municipal que demos-
tra sensibilidade social co seu cadro de persoal e que non se 
prega ás directrices do PP de atacar os dereitos dos traballa-
dores e traballadoras”, proclamou Vence na comparecencia 
con Lores ante os medios.

O dirixente nacionalista valorou que esta medida se adoptase 
dun xeito “transparente” e non con subterfuxios como teñen 
feito outras administracións, e animou a Lores e ao seu grupo 
de goberno “a manter esta liña de oposición ás políticas de 
recortes agresivas cos traballadores impostas polos goberno 
do PP”.

Vence considera “inaudito” o contido da sentenza do TSXG, 
tendo en conta que a compensación salarial aos traballado-
res e traballadoras do Concello se fixo “en base as prerro-
gativas municipais e de acordo co legalmente establecido”, 
cumprindo a normativa e coas correspondentes asignacións 
orzamentarias. 

Neste sentido, entende que a sentenza fai unha interpretación 
“política” baseada no feito de que o Goberno municipal fixera 
“explícito” que o abono por produtividade era para compensar 
a redución salarial derivada das pagas extra. Por iso, Vence 
deixo claro que o Bloque apoia ao Concello a seguir adiante 
“coas medidas que queiran emprender” para defender a súa 
decisión e confía en que, finalmente, o desenlace “sexa dife-
rente” ao expresado na sentenza. 

“Que se recoñeza que todo foi feito de cordo á lei, as ordenan-
zas e aos orzamentos, e con transparencia”, recalcou.

Vence expresa o apoio incondicional 
do BNG ao goberno municipal de 
Pontevedra na decisión de compensar 
aos traballadores do concello de 
Pontevedra polos recortes do PP

Claves dunha sentenza 
discriminatoria e inxusta

1. DENUNCIA VÍA PP LOCAL. A denuncia foi 
efectuada polo PP vía sub-delegación do 
goberno a raiz das copias dun expediente 
facilitadas polo grupo municipal do PP. De 
feito, aínda que a sub-delegación ten todas as 
resolucións só recurríu aquelas que enviou o 
PP local.

2. PERSECUCIÓN POLÍTICA. Aínda que o 
Concello de Pontevedra non foi a única 
administración que pagou unha paga de 
produtividade para paliar o roubo da extra por 
parte do Estado ás e aos traballadores, si foi 
a única á que se denunciou. Foi así porque 
os fixo ás claras e con orgullo, non de xeito 
silencioso e vergoñento (como a propia sub-
delegación ou algúns concellos gobernados 
polo PP ou PSOE).

3. NON FOI UNHA EXTRA, FOI UNHA 
COMPENSACIÓN. Nin a cuantía, nin as datas, 
nin a partida orzamentaria pola que se lle pagou 
ás e aos traballadores coinciden co dunha 
paga extra. Cobraron por horas realizadas e 
certificadas. Co seu fallo, o TSXG avala que os 
traballadores traballen sen cobrar.

4. COMPENSAR A EXTRA, UNHA DECISIÓN 
POLÍTICA CONSENSUADA E VALENTE. 
Evidentemente a decisión do goberno 
municipal do BNG foi unha decisión política 
de resposta a unha agresión do goberno do 
Estado que foi tamén unha decisión política. A 
decisión do goberno municipal, consciente da 
importancia que a capacidade adquisitiva dos 
traballadores teñen para a dinamización da 
economía local, foi avalada polo conxunto da 
sociedade, desde a totalidade dos sindicatos, 
aos colectivos empresariais e sociais.

5. O TSXG ÁS ORDES DO PP. O Tribunal Superior 
de Xustiza de Galiza é un órgano claramente 
político que falla ao ditado do PP. As súas 
sentenzas, no que respeita ao Concello de 
Pontevedra, son todas elas, desde un ponto de 
vista xurídico, escandalosas. Sen argumentar 
nada os seus autos tumban sentencias 
amplamente argumentadas favorabeis todas 
elas polo Concello de Pontevedra. 
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PONTEVEDRA

O goberno municipal do BNG prevé actuar nos vin-
deiros meses nun espazo central da cidade como é 
a zona de Loureiro Crespo situada diante do hospi-
tal. Este espazo localízase nunha parte da cidade 
que carece de zonas verdes, prazas e áreas de le-
cer, e na actualidade os pavimentos e as beirarrúas 
presentan numerosas deficiencias.

O obxectivo do concello é realizar nesta contorna 
unha actuación de reforma urbana destinada a

•	 mellorar a calidade de vida na zona mediante 
a creación dun espazo público peonil que actúe 
como elemento vertebrador do barrio, dotado 
de árbores de sombra, mobiliario urbano e un 
pavimento mixto de formigón, lousa de granito 
e baldosa;

•	 mellorar a accesibilidade e a mobilidade, 
coa creación dunha plataforma única libre de 
barreiras e a reordenación da circulación viaria.

En canto á reordenación da mobilidade, os aspec-
tos máis destacados son a autorización do acceso 
desde a rúa 12 de novembro e José Malvar cara a 
urxencias do hospital e a rúa Antón Fraguas, a eli-
minación do actual carril bici, e a reordenación do 
estacionamento mediante o cambio de ubicación da 
parada de taxis e o establecemento de novas zonas 
de carga e descarga e servizos.

Unha nova praza pública de 
1200 m2 diante do hospital

O obxectivo da actuación 
municipal é crear un espazo 
peonil que actúe como área 
de convivencia, relación 
social, lecer e actividade 
económica
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PONTEVEDRA

O Banco de Libros de Texto superou a primeira 
etapa de entrega de manuais atendendo a 1.014 
solicitudes. Segundo as estatísticas desta primei-
ra fase, fixéronse lotes de 4.421 libros dos cales 
1.593 son de Primaria e 2.828 de Secundaria e 
Bacharelato. A día de hoxe, o Banco de Libros 
xa igualou os datos de toda a anterior campaña.

Tamén cabe resaltar que non se puideron aten-
der 51 peticións por ser de centros de ensino 
que cambian os seus manuais, e outras 46 
tampouco se puideron atender porque solicitan 
manuais de primeiro e segundo de Bacharelato, 
dos que non hai suficientes doazóns.

O Banco de Libros de Texto vaise poñendo en 
contacto por teléfono coas familias solicitantes e 
até o de agora 784 familias xa se achegaron até 
os baixos da Casazul, onde está o banco, para 
recoller 3.903 manuais.

Cabe lembrar que o Banco de Libros estará 
aberto durante toda a vindeira semana (do 21 
até o 24 de xullo) para ofrecer os excedentes a 
todos os usuarios que aíndan non teñan com-
pletos os seus libros de Primaria. O Banco de 
Libros estará aberto de 10.00 a 13.00 horas.

A Casa azul dispón de moitos manuais de Pri-
maria, polo que informa a todas as persoas que 

queiran solicitar libros que poden achegarse até 
a Casazul a recollerlos. Non é preciso que ache-
guen nada, dado que neste momento o Banco 
xa non recolle libros.

Ao respecto dos libros de Secundaria, aínda 
queda pendente que se resolva a convocatoria 
de setembro, polo que o Banco abrirá as súas 
portas do 8 ao 12 de setembro entre as 10 e as 
13 horas, e de 16.30 a 19.30 horas.

Ao respecto dos libros de Bacharelato, especial-
mente de segundo, o Banco de Libros de Texto 
quere facer un chamamento ás familias e aos 
estudantes para que donen os seus manuais a 
este banco para así poder satisfacer as peticións 
das familias, dado que é o curso do que me-
nos doazóns existen. Cabe lembrar que estes 
estudantes cambian de ciclo académico para o 
seguinte ano, e xa non lles darán uso aos libros.

A Concellaría de Benestar Social Municipal agra-
dece a participación de todas aquelas persoas 
que creen neste programa como unha fórmula 
de reutilización dos manuais e de prolongación 
da súa vida útil, a pesar de que en algúns casos 
son moitas máis as doazóns das familias que 
entregas que se lles fan.

O Banco de Libros de Texto 
supera a súa primeira fase con máis de 1000 solicitudes

A zona reformada, situada diante do hospital 
(entre a rúa Cobián Areal e a entrada de urxen-
cias do hospital), convertirase nun espazo peo-
nil, sen tráfico rodado, no que só se autorizará 
o paso en datas sinaladas (desfiles de nadal e 
entroido). No resto da rúa comprendido entre o 
acceso do hospital e o antigo cuartel da garda 
civil farase unha actuación compelemntaria que 

consistirá na mellora do pavimento, a reparación 
das beirarrúas e a instalación de novo mobiliario 
urbano.

A previsión municipal é que as obras comecen a 
finais de ano e estean rematadas na primavera 
de 2015.
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As estatuas e monumentos de Pontevedra 
apareceron o venres 18 de xullo con diversas 
cartolinas reivindicativas, penduradas pola 
Asemblea de Mulleres de Galiza Nova, en 
contra da lei do aborto que pretende aprobar 
o executivo de Mariano Rajoy, con Alberto 
Ruíz Gallardón á cabeza.

As cartolinas recollían frases como “Aborto 
libre e gratuíto”, “Sexo cando desexo, 
embarazo cando decido”,  “A virxe María tamén 
abortaría”, “Nós parimos, nós decidimos” e 
“Sexualidade non é maternidade: parir non é 
o destino da muller”.

Con esta acción, dende a Asemblea de 
Mulleres de Galiza Nova Pontevedra, 
pretendemos evidenciar un rexeitamento por 
parte da sociedade pontevedresa, a unha lei 
anti-aborto que o ministro Ruíz Gallardón, 
co apoio do Partido Popular, da igrexa 
católica e dos sectores máis retrógrados e 
conservadores, pretende impoñer na nosa 
sociedade. 

Estamos a vivir nunha situación na que as 
mulleres vemos como os nosos Dereitos 
Sexuais e Dereitos Reprodutivos están a ser 
atacados, e no que non se nos deixa decidir 

sobre o noso corpo. Hoxe a loita feminista 
cobra moita máis importancia non só para 
combater as políticas de recortes da dereita, 
mais tamén na defensa das nosas liberdades, 
de ser nais ou de non o sermos, de ter dereito 
a un aborto libre, gratuíto e na sanidade 
pública.

Dende a Asemblea de Mulleres de Galiza Nova 
Pontevedra continuaremos loitando para 
evitar retrocedermos décadas en dereitos e 
liberdades como pretende o Partido Popular. 
Para o cal, chamamos á sociedade a se 
rebelar contra estas políticas, a dicir non a 
esta sociedade machista e patriarcal.

Continuamos na loita. Polo dereito das 
mulleres a decidirmos sobre os nosos 
corpos!!!

Polo dereito das mulleres 
a decidirmos sobre os nosos corpos
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O Luns 21 comeza en Pontevedra a XXII edición do Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra, 
que acollerá a algúns dos mellores músicos do mundo, e volverá a mostrar, máis unha vez, a calidade e a 
riqueza do Jazz feito na Galiza. Serán seis día intensos, con obradoiros de Jazz, con Jazz pola rúa, e coas 
actuacións estelares nas prazas do Teucro e da Ferraría ás 22:30 h..

FESTAS DO VERÁN

JAZZ E BLUES
INUNDAN AS PRAZAS DA CIDADE

O pianista pontevedrés Gabriel Peso abre 
o Festival presentando o seu disco como 
líder: “Sinapsis”. Un album no que dá conta 
do seu eclecticismo: composicións con 
aroma a Estándar, Blues, ritmos complexos 
e próximos ao Rock Progresivo, mesmo 
dá cabida a unha Muiñeira. Predomina 
a melodía e o lirismo, así como tamén 
unha fusión de Jazz Europeo con raíces da 
música Galega.

Marcos Pin presentará o martes o seu 
disco “Barbanza”,  no que converxen a 
sonoridade, a tradición e os arranxos 
das big bands coa enerxía de formatos 
máis reducidos e dispostos en función do 
repertorio.

O Camerunés Richard Bona, un 
multiinstrumentista considerado un dos mellores 
baixistas do jazz do mundo, inaugurará os 
concertos da Ferraría.
Presentará  seu novo disco “Bonafied” que el 
mesmo define como “acústico, real e humano”, 
fuxindo dos excesos electrónicos. Bona soubo 
integrar as súas raices africanas con outros 
ritmos como o latin jazz, o tango, o pop africano 
e até o cabaret parisino, conseguindo oferecer ao 
público un son único.

Robin McKelle, cun explosivo directo, 
crea auténticas cancións de música soul, 
apoiada na súa banda de confianza “The 
Flytones”. As súas cancións están cheas de 
soul e de blues sen caer na fácil trampa 
do revival, e deixando patente a súa 
sinceridade musical e a súa valentía como 
artista que acepta novos retos e proba sorte 
sen acomodarse no prestixio conseguido 
anteriormente.

Con 39 albuns editados, e múltiples galardóns 
recollidos, Eric Bibb mostrará na Ferraría a súa 
fermosa voz e o seu virtuosismo á guitarra.
A súa música  caracterízase por estar  fortemente 
enraizada no blues clásico estadounidense, 
tendo, on obstante, claros matices derivados das 
súas colaboracións con cantantes de blues de 
todo o mundo.

Xan Campos Trio é enerxía e jazz. Tras oito 
anos xuntos sobre os escenarios, e tamén fóra 
deles, a banda non se etiqueta nin lles preocupa 
que corrente jazzística é a súa. Para a revista 
estadounidense All About Jazz son “como 
a sacudida do primeiro café da mañá”, eles 
simplemente pensan en experimentar e gozar da 
música xunto co seu público, sen medo a saírse 
da norma, nin rachar cos prexuízos.

LUNS 21
Praza do Teucro

MARTES 22
Praza do Teucro

MÉRCORES 23
Praza da Ferraría

XOVES 24
Praza da Ferraría

VENRES 25
Praza da Ferraría

SÁBADO 26
Praza da Ferraría
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FESTIXEVE
A verbena Galega

Santiaguiño
As festas do Burgo

Animatrón
A festa dos cativos

15 bolos
A música do local de ensaio

O 26 e 27 de xullo terá lugar na carballeira 
do Fragoso, o Festixeve, organizado pola 
Asociación Socioultural de Xeve, coa 
colaboración do Concello de Pontevedra. Dous 
días, nos que a música será a gran protagonista. 

O día 26 actuará a charanga Foula e haberá 
unha verbena galega coa actuación dos grupos 
Malvela, Pachanga galega, O Sonoro Maxín e 
Picadiscos. 

O Festixeve aposta por un formato que 
recupera unha “determinada forma” de facer a 
verbena, oferecendo diferentes tipos de música 
en función da hora e da xente”.

Para o domingo 27 de xullo está prevista a 
actuación de Olodum do Coio. 

Ademais, como todos os anos habilitarase unha 
zona de acampada para os que desexen pasar 
alí a noite.

As prazas do Teucro e da Verdura serán entre o 28 de 
xullo e o 1 de agosto cenario dos grupos emerxentes da 
escena musical pontevedresa, selecccionados na última 
edición do concurso 15 bolos.

Luns 28 de xullo

21.30 h. Atlántica. Praza da Verdura.
22.30 h. Visceral Eyes. Praza do Teucro.
23.30 h. Jhonander. Praza do Teucro.

Martes 29 de xullo

21.30 h. Sinerxia. Praza da Verdura.
22.30 h. Mala Hierba. Praza do Teucro.
23:30 h. Solfabirras. Praza do Teucro.

Mércores 30 de xullo

21.30 h. Juan Pablo Charlo Band. Praza da Verdura.
22.30 h. Green Envy. Praza do Teucro.
23.30 h. La Calle del Ruido. Praza do Teucro.

Xoves 31 de xullo

21.30 h. La Casa de los Ingleses. Praza da Verdura.
22.30 h. La4Pared. Praza do Teucro.

Venres 1 de agosto

21.30 h. Mr. Magoo. Praza da Verdura.
22.30 h. De Buena Tinta. Praza do Teucro.
23.30 h. La Buena Magia. Praza do Teucro.

Entre o 24 de xullo e o 27 de xullo, o bairro 
do Burgo acollerá as tradicionais festas do 
Santiaguiño. 

Pasarrúas polo bairro e verbenas no recinto 
feiral amenizarán con música todos os días de 
festa, ao que haberá que engadir os fogos de 
artificio o 25 de xullo  e a homenaxe ás persoas 
maiores o 26 no Teatro Principal, que contará 
coa actuación de Maravallada.

Entre o 29 de xullo e o 1 de agosto as Palmeiras 
acollerán un ano máis o animatrón, actividades 
de animación para os máis cativos, con 
inchables e obradoiros temáticos cada día: 
“A idade de pedra” “Mundo globo”, “Circo” e 
“Tardiña de papel”
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ACTOS CULTURAIS E FESTIVOS

Recentemente aprobouse no Concello de 
Barro unha partida orzamentaria que permitiría 
o remate do edificio multiusos, ao que está 
previsto que se traslade a oficina municipal de 
servizos sociais.

Pero o multiusos, para que non estea infrautilizado, 
debe servir para moito máis. E dotalo de contido, 
tendo en conta as necesidades do noso pobo, é 
unha evidente e urxente necesidade.

Neste sentido, o BNG ven de presentar unha 
iniciativa no Concello para que o edificio acolla un 
Centro de Día que serva de ponto de encontro 
e de actividades dos nosos maiores, que nestes 
momentos se teñen que desprazar a outros 
concellos para poder gozar das actividades dun 
centro de día.

Pero aínda así quedaría espazo libre, e o BNG 
propón que se poña a disposición das distintas 
entidades sociais do concello tanto para a 
realización de actividades  públicas como para o 
desenvolvemento  do seu labor interno.

Un bo aproveitamento do Multiusos para uso 
dos veciños e veciñas e dos colectivos sociais 
viría a paliar en parte o déficit  histórico de 
equipamentos públicos que ten o Concello de 
Barro.

DESBROCES DAS VIAS

Asímesmo, o BNG ven de solicitar do Concello 
e da deputación que desbrocen os seus viais, 
dado o evidente perigo que supón a invasión 
de maleza para a seguranza dos peóns e dos 
vehículos. 

Ademais, manter os viais sen maleza é 
fundamental para a loita contra os incendios 
forestais.  

O BNG demanda un Centro 
de Día e locais para os 
colectivos sociais no edificio 
multiusos de Barro 

A Concellaría de Festas presentou as actividades que 
organiza en colaboración coa Asociación Astronómica 
Sirio de Pontevedra dentro da programación da 
Feira Franca. Carme da Silva, concelleira de Festas, 
destacou a importancia de ir incorporando a distintos 
colectivos e asociacións a esta festa.
A Asociación Sirio fará distintas actividades ao longo 
da última quincena de xullo e o mes de agosto, 
abertas para todos os públicos. Están previstas 
charlas, obradoiros e observacións ao aire libre.

CHARLAS

•	 A forma da Terra. Xoves 24 de xullo, de 19:30 a 
21h. Centro Cultural O Gorgullón.

•	 Xeocentrismo e Heliocentrismo: da Grecia 
Clásica a Galileo. Xoves 31 de xullo, de 19: 30 
a 21h. Centro Cultural O Gorgullón.

•	 Unha maqueta do universo: relacións de 
tamaños no universo. Xoves 7 de agosto, de 
19: 30 a 21h. Centro Cultural O Gorgullón.

•	 Que ven o corpo celeste! Os medos ao 
Universo descoñecido. Xoves 21 de agosto, 
de 19: 30 a 21h. Centro Cultural O Gorgullón.

OBRADOIROS (15 persoas en cada obradoiro).

•	 O Astrolabio. Sábado 26 de xullo, de 11:30 a 
13:30h. Centro Cultural O Gorgullón.

•	 Reloxos de sol. Sábado 2 de agosto, de 11:30 
a 13:30h. Centro Cultural O Gorgullón.

•	 Instrumentos medievais de Astronomía e 
Navegación. Sábado 23 de agosto, de 11:30 a 
13:30h. Centro Cultural O Gorgullón.

Actividades de astronomía 
e observación do ceo
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