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CChega a noite do Venres e non sabes que facer? 
En Sansa témolo todo pensado. Primeiro pre-
guntámosvos tanto directamente como a tra-
vés dunha enquisa en que actividades vos gus-
taría participar e agora, xa o sabemos. 

 
O que che presentamos a continuación é unha 
programación que se levará a cabo os venres 
21 de xuño, 28 de xuño,27 de setembro e 4 de 
outubro. 
 
Quen pode participar? 
Esta programación enmárcase no Programa 
Municipal de Xuventude e algunhas 
 actividades van dirixidas só a mozos e mozas 
de entre 12 e 35 anos. Haberá tamén outras, 
nas que a idade non será unha limitación e 
poderá  inscribirse quen queira. 
Terán preferencia as persoas empadroadas en 
San Sadurniño, aínda que habendo prazas 
 calquera pode participar. As prazas serán 
 axudicadas por orde de inscrición. 
 

Cal vai ser o seu custo? 
Todo é de balde. 
Especificaremos na descrición o material ou 
equipación que tedes que traer cando así o 
requira a actividade. 

 
Como me apunto? 
Todos os obradoiros e actividades precisan 
dunha inscrición previa. O modelo atoparédelo 
dentro deste folleto ou descargándoo da web 
www.sansadurnino.gal. Só tedes que cubrir os 
datos que se vos piden e entregalo de luns a 
venres na Casa da Cultura en horario de 08.30h. 
a 15.00h. (na oficina da planta baixa) e de 
15.30h. a 20.30h. (na Biblioteca). 
 
Ata cando está aberta a inscrición? 
Ata o mércores anterior á data que se celebre a 
actividade. Podes inscribirte en cantas queiras 
participar,pero tendo en conta que sempre vai 
haber dúas no mesmo horario e terás que 
seleccionar a que máis che interesa. 

Podes consultarnos todo o que queiras:  
Achegándote á Casa da Cultura ou ao ximnasio municipal 

Chamando ao Concello: 
Cultura: 616 332 919  

Consultando a web municipal:  
www.sansadurnino.gal   

Síguenos en: 
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Concello de San Sadurniño 
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de outubro  4



Mindfulness 
de 19.30 a 21.30h. 
Nº de Prazas: 15 
Lugar: Xardíns do ConcelloIdades:  
12 a 35 anos  
Sendeirismo nocturno 
21.30 a 23.30h. 
Nº de prazas: 75 
Requisito:  traer foco frontal 
Lugar de saída e chegada:  
C.P.I de San Sadurniño 
Idades: maiores de 8 anos 

Iniciación ao manexo de Drons 
de 19.15 a 21.15h. 
Nº de Prazas: 12 
Lugar: Pavillón Municipal 
Idades: 12 a 35 anos  
Obradoiro de cosmética natural 
de 21.30 a 23.30h. 
Nº de prazas: 20 
Lugar: Casa da Xuventude 
Idades: 12 a 35 anos

Paintball 
de 18.30 a 21.30h.   
Nº de Prazas: 60 (20 por quenda) Idades: 12 a 35 anos 
1ª Quenda: 18.30 a 19.30h.  
2ª Quenda: 19.30 a 20.30h. 
3ª Quenda: 20.30 a 21.30h. 
Presa do Muíño de Mera e merendeiro do paseo fluvial 

Obradoiro de DJ 
de 20.30 a 22.30h. 
Nº de Prazas: 20 
Lugar: Casa da Cultura 
Idades: 12 a 35 anos 

Obradoiro de baile contemporáneo 
de 19.30 a 20.30h. 
Nº de Prazas: 20 
Lugar: Casa da Cultura 
Idades: 12 a 35 anos 
 
 
 
 
 
 
Hip Hop 
de 20.30 22.30h. 
Nº de Prazas: 20 
Lugar: Casa da Cultura 
Idades:  12 a 35 anos 

Partidas de ping-pong 
de 20.30 a 23.30h. 
Nº de Prazas: sen límite 
Lugar: Pavillón do C.P.I 
Requisito:  traer pá 
Idades:  12 a 35 anos 
 
 
Introdución á impresión en 3D 
de 19.30 a 22.30h. 
Nº de Prazas: 13 
Lugar: Casa da Xuventude 
Idades:  12 a 35 anos 
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xuño setembro outubro
ACTIVIDADES             de xuño 28
Pintado “Mural da diversidade” 
de 20.00 a 22.00h. 
Nº de Prazas: 12 
Lugar: peche do colexio público 
Idades: 12 a 35 anos

Parkour 
de 20.30 a 22.00h. 
Nº de Prazas: 20 
Lugar: Praza do antigo Concello 
Idades: 12 a 35 anos

ACTIVIDADES             de setembro 27
Obradoiro de Graffiti 
de 19.30 a 21.30h. 
Nº de Prazas: 10 
Lugar: Casa da Xuventude 
Idades: 12 a 35 anos 

Observación Astronómica 
de 21.00 a 23.00h. 
Nº de Prazas: 20 
Lugar:  encontro na Casa do Concello 
Idades: 12 a 35 anos 

Quedada BTT nocturna 
21.00 a 23.30h. 
Nº de Prazas: 100 
Lugar de saída e chegada:  
C.P.I de San Sadurniño 
Requisito: obrigatorio casco e luz 
Idades: maiores de 9 anos 
 

Danza Fitness 
de 20.00 a 21.00h. 
Nº de Prazas: 20 
Lugar: Casa da Cultura 
Idades: 12 a 35 anos 

xuño


