Xornada festiva para compartir con toda a familia e na que recuperar as tradicionais romerías
populares cun formato entretido e no que dar cabida ao desfrute de grandes e pequenos.

PARTICIPA E SEN DÚBIDA DESFRUTARÁS DUN DÍA CHEO DE XOGOS
E ACTIVIDADES PARA TODOS.

COMIDA POPULAR

Haberá unha carpa na que poderedes xantar, ben traendo a comida
da casa ou ben mercándoa nos distintos postos situados no recinto:
PULPEIRA, PANADERÍA, BOCHINCHE
A ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “OS CRUCEIROS” instalará un posto de venda de churrasco e
chuletón cos seguintes prezos:
• Ración churrasco: 8,00 €.
• Chuletón: 12,00 €. (Por encargo. Aquelas persoas que desexen facer o encargo deberán
realizalo no momento de inscrición para a xornada e poder dar traslado á Asociación)

ESPAZO XOVE

Se tes 12 anos ou máis
compartiremos un espazo exclusivo
para mozos e mozas no que poder
desfrutrar de exhibicións, talleres e
moitas sorpresas!

RESERVA DE MESA

Ata o 3 de xullo (incluído) no Concello ou chamando
ao tel. 981 647 996.

Estará limitada ao aforo das instalacións habilitadas para a comida.
A ORGANIZACIÓN INFORMA que non estará permitida a ocupación da ZONA DE ACTIVIDADES E
COMIDA con pequenas carpas particulares ou calquera outro dispositivo, debendo autorizar o
Concello a instalación destas en zona habilitada para tal efecto, para o que deberán poñerse en
contacto co Concello con anterioridade ao remate do prazo da inscrición.

ACUDE AO PUNTO DE INFORMACIÓN:

• Para información sobre calquera dúbida.
• Para inscribirte nos diferentes obradoiros e competicións en familia, actividades
acuáticas a partir das 14:30 h.
• Para depositar o resgardo da rifa e poder entrar no sorteos de “Estancia en familia”.
• IMPORTANTE! Os mozos e mozas a partir dos 12 anos (empadroados) deberán
dirixirse ao punto de información o 9 de xullo para recoller o boleto de participación
no sorteo do IPHONE e depositalo a partir das 14:30 h.

CONCELLO DE

ABEGONDO

¡¡SORTEARASE UN IPHONE!!

COMIDA POPULAR

ESPECTÁCULO

CONCERTO MILSON'S

ACTIVIDADES LÚDICAS

Coa participación dos artistas
BRUXO QUEIMÁN
e ANDREA POUSA

Inchables, obradoiros..
Competición en familia,
Campionato de Tute
Festa da espuma
Paseo con carro de cabalos

VERBENA
EN FAMILIA

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

PACO LODEIRO,
CARLOS MANTEIGA E XILO

Kayaks

RESERVA DE MESA

Ata o 3 de xullo (incluído)
no Concello ou chamando
ao teléfono: 981 647 996
CONCELLO DE

ABEGONDO

P R OG R A MA
13:00 h.
RECEPCIÓN DAS FAMILIAS
Pasarrúas a cargo do Grupo de Gaitas do Concello de Abegondo.

13:30 h.
XANTAR
Para aquelas persoas que queiran mercar comida no lugar, estarán
instalados no recinto postos de comida: PULPEIRA, PANADERÍA,
BOCHINCHE.
A ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “OS CRUCEIROS” instalará un posto de venda
de churrasco e chuletón cos seguintes prezos:
• Ración churrasco: 8,00 €.
• Chuletón: 12,00 €. (Por encargo. Aquelas persoas que desexen facer o
encargo deberán realizalo no momento de inscrición para a xornada e
poder dar traslado á Asociación).

15:30 h. - 19:30 h.
ACTIVIDADES LÚDICAS:
INCHABLES
OBRADOIROS: maquillaxe, chapas, Xogos populares...
FESTA DA ESPUMA!!
PASEO CON CARRO DE CABALOS
COMPETICIÓNS EN FAMILIA: CAMPIONATO DE TUTE: Os participantes
poderán inscribirse previamente no Concello ou ese mesmo día acudindo
ao punto de información a partir das 14:30 h. O número total de parellas
participantes será de 16 PARELLAS.
ESPAZO XOVE. Se tes 12 anos ou máis compartiremos un espazo
exclusivo para mozos e mozas no que poder desfrutrar de exhibicións,
talleres e moitas sorpresas!!

¡¡SORTEARASE UN IPHONE!!
Para recoller o boleto de participación no sorteo do IPHONE teredes
que dirixirvos ao Punto xove o día 9 de xullo a partir das 14:30 h.

15:30 h. - 19:30 h.
ACTIVIDADES ACUÁTICAS-PIRAGÜISMO:
KAYAKS:
• Actividades para maiores de 8 anos, necesario saber nadar.
• Tempo máximo de uso: 20 minutos.
• Límite máximo persoas para kayaks: 2 adultos e 1 neno/a.
• Os participantes deberán inscribirse previamente no punto de
información a partir das 14:30 h.

16:00 h. - 17:00 h.
ESPECTÁCULO-CONCERTO MILSON'S:
“Espectáculo que mistura cántigas mariñeiras con ritmos e melodías
actuais” a cargo da compañía Queimán e Pousa. Coa participación dos
artistas Bruxo Queimán e Andrea Pousa.

17:00 h. -20:30 h.
“VERBENA EN FAMILIA”
• PACO LODEIRO, CARLOS MANTEIGA E XILO
• SORTEO dunha “estancia en familia” (Recibirán, xunto con este carta,
unha rifa por familia abegondesa para o sorteo que terá lugar ese
mesmo día. No punto de información, instalado no recinto, deberán
depositar o seu resgardo para entrar no sorteo).

21:00 h.
CLAUSURA DA XORNADA “ABEGONDO EN FAMILIA”

