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1-CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN CULTURAL DO CONCELLO 

 

A diversidade de contextos que configuran a realidade dos concellos dificulta a definición 

de criterios universais ou xerais para a acción municipal no eido do tempo libre. Con todo, 

é preciso dotarse de perspectivas e liñas de acción que habiliten as potencialidades 

existentes na sociedade e nas propias administracións municipais para promover e 

desenvolver iniciativas que melloren o lecer dos cidadáns, con criterios normativos, 

estratéxicos, etc. que lle concedan un importante protagonismo aos poderes locais neste 

ámbito. 

O tempo libre é un concepto valioso do desenvolvemento comunitario que os concellos 

deben activar e optimizar para aproveitaren as súas capacidades formativas e 

humanizadoras, de xeito que se garantan os seus efectos no benestar das persoas. Para 

promover un lecer comunitario os concellos deben ofertar novas posibilidades, construír 

estruturas que respondan a unha realidade cambiante e diversa, cada vez mais presente na 

procura de melloras que incidan na calidade de vida da veciñanza. Debemos avanzar 

nunha xestión mais integral e integradora da oferta cultural, que posibilite rendibilizar 

recursos e aproveitar sinerxías entre os departamentos do concello, entre o sector privado 

e a administración e entre a administración e a propia veciñanza. 

Deste xeito, durante o ano 2019, o departamento de cultura do concello de Mondariz-

Balneario segue a desenvolver proxectos culturais na vila, levando a cabo un programa 

de actividades anuais que xa se está a converter en tradicional, como era esperado que 

ocorrese. Nos procesos avaliativos realizados sobre cada actividade reflíctese esta 

tendencia, demostrando que a veciñanza de Mondariz-Balneario responde 

satisfactoriamente ás actividades propostas e demanda maior cantidade delas para o 

exercicio do ano seguinte. 

Xa no ano 2016 comezamos a esbozar un plan cultural municipal que incluíse unha 

programación que, queriamos pouco a pouco se fose estabilizando durante o ano en datas 

concretas e que xerase unha afluencia de público cara á elas, é dicir, tratar de lograr o 
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paso de propostas puntuais a unha actuación continuada no tempo. Deste xeito 

propuxémonos que as actividades que en principio comezaron a realizarse de xeito 

puntual no municipio, se convertesen nun referente e nunha cita obrigada anual, como o 

son o Día do libro, o Día das Letras Galegas, as festas do Carme, a celebración do 

tradicional magosto e a cabalgata de Reis. Unha vez estas actividades xerasen afluencia 

por si mesmas, poderiamos ir ano tras ano incluíndo outras actividades puntuais que fosen 

enriquecendo a programación cultural anual desde os diferentes servizos do concello, 

como a biblioteca, turismo, servizos sociais, cultura, etc. é dicir, dar un salto cuantitativo, 

e sobre todo cualitativo na oferta pública,  e nas que participase o público real da vila que 

asiste ás actividades e se estendese cara ao público potencial, o que aínda non asiste e o 

de fóra da vila, (como exemplos disto, o concurso de tapas “De Viños polas Termas” 

realizado no anos 2016-2018, e o festival de outono, realizado nos anos 2018 e 2019 que 

atraen a gran cantidade de visitantes da nosa e doutras localidades).  

Somos conscientes de que debemos involucrar á comunidade nos procesos de 

planificación e integración dos servizos de lecer, porque deste xeito conseguirase un 

maior nivel de implicación, de responsabilidade e de compromiso ao formaren parte das 

decisións que determinan as condicións de gozo do seu tempo libre. Os concellos  deben 

deseñar estratexias que estimulen, faciliten e apoien as iniciativas xurdidas da 

comunidade, o que axuda a loitar contra a excesiva institucionalización e garantirá a 

liberdade de elección dos individuos facilitando que as experiencias de lecer se vivan 

como tal.  

Para facer efectivo este plan, elaboramos un programa no que se plasmaron dous 

obxectivos sinxelos e ambiciosos ao mesmo tempo, por un lado establecer unha 

programación anual estable de actividades, e polo outro, un obxectivo mais importante se 

cabe, a cooperación entre diferentes axentes socias da vila, tanto da propia administración 

local, coma do sector privado ou da propia veciñanza; que fose deles de onde partisen as 

iniciativas ou proxectos culturais que queren que se desenvolvan, e que particularmente 

fose a veciñanza a que demandase, organizase e participase na elaboración desa 

programación e nas propias actividades.  

Para poder por en marcha este primeiro obxectivo, era preciso coñecer as necesidades e 

demandas da poboación na nosa área de influencia, do sector privado e dos diferentes 

departamentos do concello, e así poder elaborar unha programación cultural axustada a 
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tales necesidades. Para elo, realizáronse diferentes entrevistas cos axentes sociais da zona 

de influencia, como a ANPA, equipo directivo do colexio Nosa Señora de Lourdes, C.I.T, 

os locais de hostalaría, os servizos municipais, e público en xeral asistente ás actividades 

programadas, aos que se lles realizaron cuestionarios tras a súa asistencia.  

Unha vez recompilados e analizados os datos, procedemos co desenvolvemento do 

proxecto proposto, realizando nun primeiro momento unha programación básica anual de 

actividades en datas concretas que tivesen relevancia e que partise da propia poboación 

do concello, e que ano tras ano poderiamos ir enriquecéndoa con outras actividades de 

carácter puntual, que xeralmente parten da colaboración coa comunidade. 

En segundo lugar, desenvolvemos o seguinte dos obxectivos que perseguiamos coa 

análise de demandas e necesidades da poboación en relación á programación e ampliación 

da programación, é dicir, organizar experiencias de lecer que fomenten a participación e 

a integración de todos os membros da comunidade, eliminando ou reducindo  as 

limitacións existentes, nas que participen todos e todas. Os axentes locais  debemos 

considerar no deseño de programas culturais a existencia de grupos na nosa comunidade 

que deben ter voz, queremos que os diferentes axentes sociais da vila colaboren con nós 

no desenvolvemento das mesmas, que se volva unha vila activa, que non só participase 

demandando mais cantidade de actividades, senón que se involucren na planificación, 

organización e desenvolvemento das mesmas, converténdose así noutro axente social de 

cambio.  

Tal e como reflicte a memoria deste ano 2019, consideramos que ámbolos dous 

obxectivos se cumpriron:  Por unha banda, fomos capaces de establecer unha 

programación anual básica, que seguimos enriquecendo con actividades puntuais que 

esperamos se sumen á esta programación anual e a amplíen, e pola outra, conseguimos 

que os diferentes sectores socias da vila non só demanden, senón tamén  que participen 

de xeito activo na elaboración, organización e execución das mesmas.  

É verdade que aínda queda moito por facer,  que a participación dos axentes sociais da 

vila aínda non acadou un nivel óptimo, pero seguiremos traballando na liña da 

cooperación para poder acadar obxectivos mais ambiciosos na nosa programación 

cultural dos vindeiros anos. 
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2-RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 2019 

 

1 Cabalgata de Reis en colaboración co C.I.T e o concello de Mondariz. 

2 Celebración do Día do Libro co Capitán Garfo en “Cociñando Música”. 

3 Celebración do Día das Letras Galegas con Caxoto contacontos “Unha noite no 

muíño”. 

4 Monólogo para público adulto de Isabel Risco “Nabiza Girl”. 

5 Actividades deportivas de verán, colaboración co C.I.T na organización e 

desenvolvemento do torneo fútbol sala. 

6 Actuación dos Bolechas “Somos unha gran familia” do programa Falaredes 

7 Festas do día do Carme, con inchables da empresa Festa á Esgalla e a actuación 

de Peter Punk con “Chungo que te cagas”, e a actuación da Banda de Música de 

Guláns. 

8 Concerto da Banda de Música de Mondariz. 

9 Cine de verán, con catro proxeccións. 

10 Actividade nocturna visionado de estrelas. 

11 Colaboración no Tren turístico Mondariz Balneario-Castelo de Sobroso 

12 Teatro infantil “Sen medo” de Trécola teatro. 

13 Actuación de maxia con Leo Leíño “Maxia pola igualdade”. 

14 Festival de Outono co concerto da Orquestra de Cámara Galega. 

15 Contacontos infantil con Pablísimo Contacontos “ Príncipas e princesos”. 

16 Celebración do Samaín con roteiro para a cativada, chocolatada e rosca. 

17 Xeiras Micolóxicas organizadas por ADENCO en colaboración co concello. 

18 Monólogo para público adulto de Quico Cadaval “Fantasmas familiares”. 

19 Colaboración co colexio Nosa Señora de Lourdes no festival de Nadal. 

20 A benvida ao Apalpador, programa de normalización lingüística “Nadal en 

galego”. 
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DESCRICIÓN DE CADA UNHA DAS ACTIVIDADES: 

  

NOME CABALGATA DE REIS 

CÓDIGO C 

TEMA Actividades anuais fixas 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Concello en colaboración co concello de Mondariz 

DATAS 5 de xaneiro 

DESCRICIÓN Como todos os anos, no 5 de xaneiro o concello colabora co concello 

veciño, o de Mondariz, e co C.I.T  para que se realice a cabalgata de reis, 

na que os nenos reciben ás súas maxestades na sala de cultura logo do 

desfile dos mesmos polas rúas da nosa vila e do reparto de caramelos e 

agasallos. A veciñanza colabora tanto na decoración da sala de cultura 

coma na das carrozas que participan no desfile, e facendo parte dos 

figurantes que participan na cabalgata. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME CELEBRACIÓN DO DÍA DO LIBRO: “COCIÑANDO MÚSICA” 

CAPITÁN GARFO 

CÓDIGO B 

TEMA Actividade cultural musical para a cativada 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Concello-Biblioteca en colaboración coa Deputación de Pontevedra 

DATAS 23 de abril 

DESCRICIÓN “Cociñando música” é unha proposta individual dun dos membros dos Tres 

Tenedores, Saúl Cacharrón, un espectáculo que mestura a música en 

directo coa electrónica e cos xogos e a participación do público. Trátase 

dunha actividade que combina o pop electrónico con vontade  no ámbito da 

alimentación.  “Cociñando música” é un concerto de pop electrónico onde 

o particular capitán Garfo prepara un nutritivo e divertido menú musical co 

que a rapazada aprende de forma sinxela e motivadora uns bos hábitos 

alimentarios, a importancia dun bo almorzo, a por unha mesa ou a facer 

amizade coas verduras.  

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME CELEBRACIÓN DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS: “UNHA 

NOITE NO MUÍÑO” CAXOTO CONTACONTOS 

CÓDIGO C 

TEMA Actividade cultural infantil-contacontos 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Concello-Biblioteca en colaboración coa Deputación de Pontevedra 

DATAS 18 de maio 

DESCRICIÓN Selección de contos relacionados coa temática e autores das letras galegas 

seleccionados no seu espectáculo “Unha noite no muíño”. Nela 

emularemos o carácter festivo dos nosos antergos lembrando como 

vivían, como traballaban, como vestían,... e como desfrutaban do seu 

ocio. No espectáculo o público poderá coñecer de primeira man as súas 

roupas, os seus instrumentos musicais, cando tiñan lugar estas festas, 

...Sesenta minutos nunha viaxe no tempo na que cantaremos, bailaremos, 

namoraremos e riremos ó son dunha gaita tocando a muiñeira.  

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME MONÓLOGO DE ISABEL RISCO “NABIZA GIRL” 

CÓDIGO C 

TEMA Actividade de humor para público adulto 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Concello en colaboración coa Deputación de Pontevedra 

DATAS 1 de xuño 

DESCRICIÓN Monólogo humorístico que conta cun endiañado ritmo en escena 

construído a  base de retranca, reflexións irónicas sobre unha súper-

heroína rural galega, ao longo dunha hora de humor para o público adulto 

da vila. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME COLABORACIÓN TORNEO DE FÚTBOL SALA 

CÓDIGO C-CIT 

TEMA Deportes-fútbol 

LUGAR Pistas polideportivas 

CONVOCA CIT en colaboración co concello 

DATAS 5-6-7-13-14 de xullo 

DESCRICIÓN Campionatos infantiles e xuveniles de fútbol sala 

PREZO Inscrición 

CUSTO CONCELLO  
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NOME TEATRO INFANTIL OS BOLECHAS “SOMOS UNHA GRAN 

FAMILIA” PROGRAMA FALAREDES 

CÓDIGO B 

TEMA Actividade de teatro infantil 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Concello-Biblioteca en colaboración co servizo de Dinamización 

lingüística da Xunta. 

DATAS 13 de xullo 

DESCRICIÓN Actividade participativa dirixida a nenos e nenas de 3 a 9 anos e ás súas 

familias. A través do teatro e do xogo, os rapaces e rapazas coñecerán o 

léxico referido ás relacións de parentesco e descubrirán a importancia da 

familia. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME FESTAS DO CARME 

CÓDIGO C 

TEMA Actividades de animación infantil, inchables, actuación de Peter Punk e 

banda de música de Guláns 

LUGAR Pistas polideportivas e xardíns do Gran Hotel 

CONVOCA Concello-Biblioteca en colaboración coa Deputación de Pontevedra 

DATAS 16 de xullo 

DESCRICIÓN Co motivo de celebración das festas do Carme, festa de animación infantil 

nas pistas deportivas con inchable acuático, touro mecánico, xogos 

xigantes, sorteo de material promocional. Actuación para todos os 

públicos, espectáculo de circo e de rúa, “Peter Punk Chungo que te 

cagas”  Un espectáculo sen tregua, cheo de humor e malabares, no que a 

comicidade se mestura coa habilidade na procura da gargallada do 

público. "Chungo, chungo, chungo que te cagas" é a frase máxica deste 

artista, coa que lle anunciará ao público as máis complicadas rutinas, 

nunha persoal versión do "máis difícil aínda" dos directores de circo 

clásico. 

Ao remate concerto da banda de Guláns. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME CONCERTO DA BANDA DE MÚSICA DE MONDARIZ 

CÓDIGO C 

TEMA Concerto de musical tradicional 

LUGAR Xardíns do Gran Hotel 

CONVOCA Concello 

DATAS 3 de agosto 

DESCRICIÓN Concerto de música tradicional popular para o desfrute da veciñanza 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME CINE DE VERÁN 

CÓDIGO C 

TEMA Proxeccións audiovisuais ao aire libre 

LUGAR Xardíns do Gran Hotel 

CONVOCA Concello-Biblioteca en colaboración coa Deputación de Pontevedra 

DATAS Sábados do mes de agosto 

DESCRICIÓN A empresa encargada das proxeccións será Mister Misto Production and 

services SL, a cal nos ofrece un catálogo das máis variadas estreas tanto 

para público infantil coma adulto, abranguendo varios xéneros de xeito 

que sempre haxa unha variedade que se achegue a todos os gustos e os 

intereses da poboación da nosa vila.  

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME TREN TURÍSTICO MONDARIZ BALNEARIO-VILASOBROSO 

CÓDIGO T 

TEMA Visitas guiadas pola vila e arredores 

LUGAR Mondariz-Balneario, Mondariz e Vilasobroso 

CONVOCA Tenda de regalos Info & Gifts en colaboración co concello e Salvaturismo 

Galicia 

DATAS 17 e 18 de agosto 

DESCRICIÓN Realización dun itinerario en tren que transcorre polos lugares 

emblemáticos da vila, así como do lugar de Vilasobroso e o seu castelo 

PREZO Entrada de 5 € 

CUSTO CONCELLO  
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NOME VISIONADO DE ESTRELAS 

CÓDIGO T 

TEMA Visionado do ceo nocturno ao aire libre 

LUGAR Área de San Pedro 

CONVOCA Concello-Turismo 

DATAS 23 de agosto 

DESCRICIÓN Vista guiada do ceo mediante telescopios realizada pola empresa Ceo 

Aberto. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME TEATRO SEN MEDO- TRÉCOLA TEATRO 

CÓDIGO B 

TEMA Teatro infantil-Igualdade e loita contra a violencia de xénero 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Concello-Biblioteca en colaboración coa Rede de Bibliotecas de Galicia 

programa “Ler conta moito-violencia” 

DATAS 19 de setembro 

DESCRICIÓN Roi e Silo, pingüíns macho, queren ser pais. O resto das parellas forman 

familias, eles non saben como facelo. Clementina, tartaruga femia e 

Artur, tartaruga macho, comezan unha vida en común, aparentemente 

feliz. Pronto el comeza a por unha pesada carga sobre Clementina: 

obxectos e desprezos, ata que ela non pode máis. Historias que plasman 

diferentes realidades e que nos farán pensar. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME “POLA IGUALDADE DESDE A MAXIA” LEO LEÍÑO 

CÓDIGO B 

TEMA Maxia-Igualdade e loita contra a violencia de xénero 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Concello-Biblioteca en colaboración coa Rede de Bibliotecas Públicas. 

Programa Ler conta moito-violencia 

DATAS 25 de setembro 

DESCRICIÓN Espectáculo de maxia  destinada ao público familiar, no que se 

mesturan contos, historias e maxia desde unha perspectiva igualitaria 

entre nenos e nenas. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME FESTIVAL DE OUTONO-CONCERTO DA ORQUESTRA DE 

CÁMARA GALEGA 

CÓDIGO C 

TEMA Concerto de música clásica 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Concello coa colaboración da Deputación de Pontevedra-Programa 

Musigal 

DATAS 28 de setembro 

DESCRICIÓN Concerto de música clásica no que se interpretaron un total de 15 pezas 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME CONTACONTOS DE PABLÍSIMO “PRÍNCIPAS E 

PRINCESOS” 

CÓDIGO B 

TEMA Contacontos sobre a igualdade e prevención da violencia de xénero 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Concello-Biblioteca en colaboración coa Rede de Bibliotecas de Galicia 

DATAS 10 de outubro 

DESCRICIÓN Actividade de animación e dinamización infantil na que se relatan contos 

sobre o empoderamento e igualdade da muller,  a prevención e loita 

contra a violencia de xénero, todo elo especialmente desenvolvido nunha 

linguaxe adaptada á cativada. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME SAMAÍN 

CÓDIGO C 

TEMA Actividade lúdica de animación para todos os públicos 

LUGAR Arredores da vila e praza de abastos 

CONVOCA Concello en colaboración coa ANPA, C.I.T, hostalaría e veciñanza da 

vila 

DATAS 31 de outubro 

DESCRICIÓN Roteiro pola vila na busca de lambetadas polas diferentes casas da 

veciñanza que participan no desenvolvemento da actividade e polos 

establecementos de hostalaría. Posterior baile de disfraces, con premio ao 

mellor disfrace, chocolatada e rosca. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  



 

CULTURA CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO  2019 

21 

 

  

NOME XEIRAS MICOLÓXICAS 

CÓDIGO C 

TEMA Charla, roteiro micolóxico e exposición 

LUGAR Biblioteca, soportais e arredores da vila 

CONVOCA ADENCO en colaboración co concello 

DATAS 2 e 3 de novembro 

DESCRICIÓN Charla sobre os diferentes castes de cogomelos,  un obradoiro de 

identificación das castes, un roteiro para identificar e seleccionar especies 

e a posterior exposición das mesmas nos soportais do concello logo da 

súa identificación previa. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME MONÓLOGO DE QUICO CADAVAL “FANTASMAS 

FAMILIARES” 

CÓDIGO C 

TEMA Actividade de humor para público adulto 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Concello en colaboración coa Deputación de Pontevedra 

DATAS 23 de novembro 

DESCRICIÓN Quico Cadaval, leva desenvolvendo desde os anos noventa un tipo de 

espectáculo unipersoal a medio camiño entre a narración tradicional, a 

épica escénica e o cabaré literario.Na súa forma actual, Fantasmas 

Familiares, aproveita a referencia do espectro das historias tradicionais, 

para explorar outras zonas espectrais da nosa conciencia, nosa memoria 

e a nosa percepción.Como sempre aparecerán tiranos, piratas, 

funcionarios, taberneiros, cregos, valentes, estudantes, chavoleiros, 

filósofos, cans, vacas e outros fantasmas. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME FESTIVAL DE NADAL 

CÓDIGO C 

TEMA Obra de teatro infantil e posterior chocolatada 

LUGAR Sala de cultura 

CONVOCA Colexio Nosa Sra de Lourdes en colaboración coa ANPA, C.I.T e  

concello 

DATAS 21 de decembro 

DESCRICIÓN Festival onde a cativada do colexio representa diferentes pezas musicais 

relacionadas co Nadal para os pais, as nais e a veciñanza da vila que queira 

asistir. Ao remate damos a benvida a Papá Noel e logo organizamos unha 

chocolatada con rosca para o público asistente. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  
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NOME A BENVIDA AO APALPADOR. NADAL EN GALEGO 

CÓDIGO C 

TEMA Actividade de animación infantil relacionada co Nadal 

LUGAR Sala de cultura do concello 

CONVOCA Concello en colaboración coa Deputación de Pontevedra 

DATAS  

DESCRICIÓN Actividade musical e de narración oral, na que se nos presenta a figura 

do Apalpador e a súa relación coa natureza. Logo dos contos, bailes e 

música, o Apalpador entrégalles un agasallo ao público asistente, trátase 

dunha pequena bolsa  que dentro ten unha landra para plantar. 

PREZO De balde 

CUSTO CONCELLO  


